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এপস ল$8$পইউী লিপির ইডি হডহসউহউহত গত 

মঙ্গলাচরণমূ 
---৯%-7 

[ খগেদ সংহিতা--১1৯।৫ ]. 

এস্মাম্যুস্ড- পন্লালতঃ 
আ্ুর্য্যজ্যাদম্রনাদম্ধি। 

স্পক্হ লখেন্ডিঃ আন্ডগোজ্যা। 
ইক্সহ লিক্সত্যন্ভি মন্ুমানন॥ 

হাভনা। আজ্স্ভ্তে। অচ্ঙ্ম্যিঃ 

প্রতিক্ডড্রা অনুক্ষত | 
ভা নদে লাক্স বিশ্মলাল্রহৎ, 

স্পেস্সম্ুা দদ্দাতু স্থগম্যম.॥ 

স্মেচ্হ্ি জ্বাস্রম্নস্ঃ সুন্ধ্ব 
উতক্মে জুহ্লে ন্দভজ্লঙ্মহি:। €. 
সাঃ স্ভোচ্মা অভিগ্রণীহি 

স্লাব্খসোন্বঃ শুজ্রে্প শোচ্িম্বা || 
ঠা. ও 



৬৭৫. পদ] লাকা 'স্থহহ্তা বিষ্ধপ্পেস্পসা! 

সিহ্িক্ষ। সম্সিলাভিত।। 

গ* ল্যন্ে্ম বিস্বতুল্পোস্ধো হি 

পথ. দবাজৈ অজিন্ীলতী । 

কত দুরে _নীলিমার কোলে ওই রবির উদয়, 
খা হাতে উযাদেবী রথে যুক্ত করিলেন হয়। 
সঙ্গে তার শত রথ-_দিব্য জ্যোতিঃ বিতরে কল্যাণ-_- 

গঁই হের মানুষের মাঝে তার চিত্র অভিযান | 

দ্ুশোভন অর্চি তাঁর দীপিয়াছে নিখিল ভুবন, 
দুর হল অকল্যাণ__ভদ্র রূপ কর দরশন | 
গন্ধি যাহ! জ্যোতির্ময়_বিশ্বজনগণ-বরণীয়, 
স্তাই দিয়ে আমাদের গৃহখানিইপুর্ণ করি দিও ! 

তোমারি উদ্দেশে দেবী পুণ্য-চেতাঃ পুর্ব ধষিগণ, 
করিলেন যজ্জ-হোম-_যাচিলেন চরণে শরণ ; 

নতি-তরা স্তরতি এই ঢালিমু মা চরণে তোমার-_. 

দা খদ্ধি, দিব্য জ্যোতি:--দুর কর অজ্ঞান আধার! 

লৌন্দা্য-সায়র সখি দাও দেবী খদ্ধি সবমহান্__ 

হবি:-শেষ ইড়াভাগ অগি মাগোযুআশিধো সন্তান? 
লতি বে সম্পদ্, গেবী, বিশ্ব মাঝে নহি-হতমান, 



বে 
১০ 

ক্রঙ্ষানন্দং পরমস্থুখদং কফেষলং জ্ঞানযুক্তিং 

ছস্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্যাদিগক্ষ্যম্। 

একং নিত্যংবিমলমমলং সর্ববদাসাক্ষিডূতং 
ভাবাতীতং ব্রিখ্ুণরহিতং 'সদ?রুং 

তং নমামি॥ 

শ্ীগুয়ুর আলীর্বাঙগে নববর্ষের নবপ্রচাত 

বিশ্ববাসীর নিকট মধুমর হউক । 

আব! বর্তমানের উপাসক । অতীতে 

বাঁকা হইয়া" টিয়াছে, ঠিক সেইর়াপে আর 
তাঙাকে ফিবাইতে পারিন না, অবিব্যাতের 

গর্ডে যাডা নিহিত রহিয়াছে, তাহাকেও 

জানি না। অনশ্ট অতীতের গ্রাভাব এবং 

ভবিষ্কান্তের আশ! . আমাদিগকে উদ করে 

বটে, কিন্তু তথাপি বর্তমান তির তাহাদের 

ভোগ ঘষ্টবার তো কোনও সম্তাবন! নাই । 

বর্তাধানফে উপেক্ষা করিয়। অতীতের স্বতিতে 

ঘা গুরিক্থাডের, স্প্রে যাহারা, মুগ্ধ তইয়া 
রহিয়াছে, তাহার! বণ কালহরণ করিতেছে । 

শক্তি: খে ঘুগ কষ্তেই. আগ্ুক না কেন, 
সাহার কর্ণক্ষেজ এই বর্তমান । 

কালর কতটুকু অংশকে বর্তমান বলিব ? 

ও সন্বন্ে ছুটির তেছে ব্যবস্থায় তেদ তইবে। 

বদি কর্পুনিরসদ আবাদের লক্ষা হয়, তবে 

কেবলমাঞজে একটী ক্ষণ ছাড়! আমাদের কাছে 
আর সমস্তই গীত ব! শুবিষ্যতের অন্তর্গত। 

গ্লাই অগুপরিহাপ বর্তমান ক্ষণটীকে তাহার 
পুর্ভীপযর় সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
বাদ কমিক গেলে মলযুদ্ধি কাদ মালি 

যায়--অতিমানী জীবের অহং-ঘুদ্ধি চূর্ণ ছটা 

যায়। হ্যাতরাং কন্দী সাধক বর্থযানকে 

বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষণে পর্যযবসি করিতে 

চাহিবেন না। 

এ ছাড়! আর এক পথ আছে-_ব্যাপ্ডিতর 

পথ। আমর! সাধায়ণ যুদ্ধিত্তেই বর্তমানকে 

অন্ততঃ কিছু কাল পর্যন্ত হ্যা্ড বলির 

অনুভব ফরি। ফালেয় প্রবাহ সঙভাবে 

বহিয়! চলিয়াছে, ভাঙার মাঝেই উজানে- 

ভাটীতে ছইটী সীমানির্দেশ করিয়া আহবা 

বলি--"এইটুকু আমাদের হর্তমান 1 ইছাতে 

কর করিবার জন্ত অবকাশ মিলে, কর্ীব 

শক্তি স্কুরিত হইবার শ্থযোগ পার। র্থা 
সাধক বর্তমানকে এই ব্যাপ্তির অর্থেই গ্রহণ 

করিবেন। ও 

কিন্তু সাঁধারণে বর্তমানকে যেষন সন্বীর্ঘ 
তাবে গ্রহণ. করে, সাধকের সেরপ ভাখে 

গ্রহণ: করিলে চলিবে না। লাধারণেক্স" 

ব্যাপ্তি বোধ সংস্থার -দ্বাক়। আবন্ধ। বতগুলি 

ব্যাপারকে সাধারণতঃ এক কার্য-কাগণ 

শঙ্খলায় আবদ্ধ কর বাড, ভাফা 'লইবাই. 

প্রাকৃত ঘানুষের বর্তহান। 'ধারণ। করিব 

ক্ষষত! অনুধারী. কেহ একটা দিমে, কেহ হা! . 
মাসে, কেহ বলয়ে, কেছ.ব1 জীবনের. খগাংশে - 

তাহার, বর্তমানকে ব্যাপ্ত বলিয়া অঙুক্ৰ 

করে । | | 

বিদ্তু ধারণাকে কো নিত সীমায় মাঝে 
সুচি করি৷ রাশ চল দা। একা কথ 



৪ আধা-দপণ 

কেহ ব্িতে পারে না যে, আমি যতটুকু 
ধারণ! করিয়াছি, তাহাই চরম. তার বা1২.৭ 
আর কিছুই নাই । যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যণ$] এক .. 

জগৎ আছে, মন-বুধ্ধি আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত 

ব্যক্তিগত গণ্ডীকেই চরম বণিয়া স্বকার কর 

বাত না। 

তাহা হইলে মানিতে হয়, অ।পন আপন 

গণতী ছাড়ায় ধারণাকে ব্যাপ্ত কব্ণার 

নিশ্চয়ই একটা পথ আছে। বৈদাপ্তিক 

ক্থীকে সেই পথ ধরিয়াঈ চলিতে হইবে। 

পূর্বেই বলিয়ছি, একটা কাধ্য কারণ 
 সংঘাতকেই আমরা বর্তম।ন বলি।. কিন্তু 

মপ্ণ কার্য-ক।রণকে ক্হে দেখিতে পায় না। 

তাই ধারণ!শক্তির অনু! ক্ষুদ্র দ্র সংঘাত- 

কেই মানুষ বর্তমান বলিয়া -মানিয়া লয়। 
এইরূপে বর্তমানের প্রবাহ সষ্টি য়। তাহার 

খণ্ডতা হইতেই ধারণানুযার়ী অতীত ও ভবি- 

ফ্যতের সৃষ্টি হয়। কি করিয়া এটট-থগ 

বোধের অতীত হইতে হইবে, ইহাই.বিব্চ্যে 

বিজ্ঞান প্রথমত: কতকগুণল ব্যাপারকে 

' গর্ধযবেক্ষণ- করিয়া! তাঙ্কাদদের মাঝে" কাধ্য- 

কারণের একটা শৃঙ্খল। আবিষ্কার করে। এই 
রূপ একটা সাধারণ ুত্র পাইলে তাহা দ্বারা 

' গর্পম্পরবিচ্ছিন্ন বহু ঘটনাকে একটা আইনের 

ধীনে আনা যাব তাহাতে ব” বাপারের 

একট! জুমীমাংসা পাওয়। যায়, 

শ্বিধা হর । কিন্তু তখনও বিজ্ঞানের চেষ্টা 

থাক, বিলি বাঁপ!রের সাঁধাবণ সুল্রগুলিকে 

কোনও  সুত্রের অধীনে' 

এইরূপে সুত্রের 
অবান্তর হৃত্রের," 

“বৃহত্তর 
1 যাতে পারে কি না। 

-*ককাশা বদ্ধিত করিয়া 

এখ্যাও হত কান, খইবে। বিখরহস্মের জীমাং- 

খা1জকর্ম্মের 

_সাক্ষাৎভাবে .. একনা্র 

'না। 

বোধের উপাহ কি? 

[১৭শ বর্--১ম সংখ্যা 

সাও তত সহজ ভইড়া আসিবে। পরিশেষে 

সামন্ত বিশ্বক কট! (রর অধীনে আ.নিতে 

রিলে বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি । তখন বলা 
যাইতে পারে, যাই| জাঁনিবার তাহ! জানি- 
লাম--[বশ্বজগৎ আমার£মূঠার মধ্যে । 

ক1লকেও একট ভ।বে'আমর্দিগকে আয়ত্ত 

করিতে হবে । . একট! বিশেষ দিনে" বিশেষ 

একট! ঘটন| যণ্দী আমাদের. চিন্তকে উত্তেজিত 
করে, .তবে বৈশিষ্ট্যের অভিথাঁতে সমস্ত 
দিনটাই একটা অথও বর্তমান কাঁল বলিয়া 
মনে তইনণে। এ্টরূপে উত্তেজনার মাত্র 

চড়।ইলে- পক্ষ, মস, বৎসর পধ্যস্ত খর্তমানের 
এল।ক।য় আসিয়া পড়িবে । কিন্তু এমন 

উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে কে ? এমন, কোন্ 
রসের অগ্ুভূতি জীবুনে আমরা পাইতে পারি, 

যাহার বিদ্বাৎচমকে জন্মজন্ম।স্তর, যুগযুগান্তর 
আঃল!কিত হইয়। উঠিবে _অচ্ছিদ্র অনুভূতিত্রে 
কালের সত্ব! বিলীন হটয়াযাষ্টবে ?.. 

এই অনুভূতি সিদ্ধ সম্প্। এ জন্মে 
কাঁহার.ভাগ্যে কুটিয়া উঠিবে, তাহা জানি না। 

স্তরাং ইহার ভরসাতেও' সাধকের বসিয়। 

থকিলে চল না।' কর্মের পথ যদি গ্রহণ 
করিয়৷ থাক,;তবে একটা না একটা কিছু 

করিতেই হইবে । অন্তর্জগতে এমন একটা 
অনুশীলনৈর গ্রয়োজন,'. যাহাতে কাঁলের 

থণ্ডতা বোধ তিরোঁহিত হইয়া যায়। আর 

কাল অথণ্ড হুইলেই ভাঠা বর্তম[নের আকারে 
প্রকাশিত. হইবে । কেননা বোধের সঙ্গে. 

বর্তমানেরই-. যোগ 

রহিয়।ছে। বোধ যদি নিরবচ্ছিন্ন হয়, তরে 
কাল্ও কোন দবিভাগ "দার বা “হইবে. 

এখন দেখিতে হুইবে,. নিরবচ্ছি্. 



বৈশাখ, 

ঠ জগতের ক্ষ কু ঘটনাগুলির. মাঝে 

তোমার নিক যে জড়াউয়া নাও) উহাদের 

' মাঝে যে গৌবাপর্ধা দেখ, ইহাই তোমার খণ্ড 
' ্কানবোধের নিমিত। দুখের পৌর্বব প্র্যা 
ধা ষ্টার মাঝেও সংক্রা[মূহ. হয়, তবে-দষ্টও 
কলের অর্থীন হ্ঈবেন। এই জন্ত খগুতা$ 
বোস দুর করিতে হইপে জগদ্-বাপার হইতে 
নিজকে ্ঘক রূপে গ্রতিটিত করিতে হইবে। 
জগতের সমস্ত অ।মার কাছে ' গা গভাগত হয় 
অ।মার নিজের নিচার-যুক্তও আমার কাছে 
ধঁতিভাস মাত্র- ইহাদের মকলের নিকট ইই- 
 তেঠ নিজকে পৃথক, করিয়া গুতিভা স্বরূপে 
প্রতিষিত রাখিতে হইবে। এক জায়গায় যেন 
একটা আলে! অপিতেছে _ সেই ,অআলের 
পরিধির মাঝে যাই, আসিয়। 'পড়িতেছে, 
ভাগাই সম্যক্ রূপে প্রকাশিত ভইতেছে-_ 
কিন্তু তাহাতে আলোর কোনও বিক।র ঘটি. 
তেছে না। আশ এখ।নেও আলে!ক জড় 
বিয়া তাহার প্রকাশ নিরপেক্ষ নকে। কিন্ত 
তোম|র মাঝে যে দীপ জণিতেছে_-উহ!] 
চৈত্র দীপ। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে 
সর্বত্রই এই প্রদীপ, সমভাবে জবলিতেছে 
-জগতের স্ষ্ঠি হক, পরিণ।ম হউক, গ্রলয় 
হউক__এই দীপশিখা! সমভাবে জাঁপতে 
থাকিবে। 

৯৩৩১ | 

এইটুকু যদি ধারণা করিতে পার-_ কেবল 
ধরণ] নয়, যদি বস্তানরপেক্ষ হইরা ধরণ! 
করিতে পার, তবেই খণ্ড বোধ হইতে নিস্তার 
পাইবে । তোমার সম্মুধে কি আছে না আছে, 
'স্ভাছার বিচার করিও লা-_কোনও বস্তুর সন্কে 

নি্কে জড়িত করিও না-কাঁমনার বীজ- 

থাত্রও যেন তোমার মাঝে না থাকে -- এইট! 
।এীপ হউক ক্ষি ওইন্প হউক-_ইতাকানয 

"স্টল; 

কোনও ইচ্ছাই যেন- তোমায় মাঝে ল! জাগে। 
| এইশ্|বে এরগুৎ ইইতে নির্জকে বিচ্ছিন্ন করিয়া-_. 
নিজের মন বুদ্ধির. খেল! ৮ইতেও বিযুক্ত করিয়। 

রবর্ষে | | € 

আত্মস্বরূপের -সাক্ষিঘ্বরূপের ভাবনা. কর। 

এই ভাবনার উত্তেজক কে।নও প্রতিপক্ষ 
থ|।কবে 7-উহা একরম .উপলদ্দিমাত্র 

হইপে। এএইপ্রকার. অভ্য।সের ফলেই 

থওড বোধ দূর ংইয়। য|ইহবে- কালের বন্ধন 

থাকিবে না-তিন কালই মহাবর্তমানে 
পধ্যণনিত হহবে।। | 

এই অভ্যাস কর্মের বাধক হইবে না। 

যেখানে ফলাকাক্ষা, .কিন্বা' যেখানে ভাল: 

মন্দের বিচ|র, সেহখাঁনেঠ পৌর্বাপর্যাৰোধে 

ক।লবিভাগের স্ষ্টিহইবে। কিন্ত তুমি যখন 

অপরের কর্মের, গতি উদাসীন থাক, তন 

তাহার সম্বন্ধে বর্তমানের সহিভ অতীত কিনব 

ভব্ষ্যিতের তো কোনও তুলনাই 'আসে না। 

তেমনি তোমার কর্মসন্বদ্ধেও ' যদি. -তুষি 

উদ।লীন. থাক-_-কোনও কামনা 'ঘার|- যদি 

তোমার কর্ম পরিগালিত ন। হয়, তবে উত্তাও 

তোম।র মঝে কোনও. নোধের বিপর্ধার 

ঘট।ইবে না। তখন কর্দমাত্রকেই অনন্ত 

বিশ্রাম বলিয়! অনুভব করিবে। কামন। 
হইতে বিষুক্ত হওয়াতে কর্ন তখন মহাশক্তির 
সংযোগে সৎ হইবে, তাহাতে জ্বগত্ডের হিদ্ধ 

ভিন্ন অহিত হুইবে ন!॥ 

আজ জগতে বিক্ষোভের অন্ত নাই। 
সমস্ত জগৎ যুড়িয়া কেবল একট! অন্বস্তি, 

একট! চাঞ্চল-_কর্মের বে কোধায় পরিণতি 
হইবে, জীবনের যে কি লক্ষা, তাহা সকলেই 

ভুলিয়া গিয়াছে-কেবল ভৃতগ্রন্তের ম্ড 

মাহুধ দিখিদ্বিকে ছুটাচুলি করিয়া বেড়াই... 



ভাধাহপণ 

ভেছে। এই কর্পচঞ্চলতায় মাঝে নৈষষর্টোর 
উপনিষদ প্রচার হওয়ার বড়ই প্রয়েজন। 

ঘড় জোর বাট কি সত্তয় বৎসর মাগ্গষের 
আবুফ!ল-_ইছার পয় সে'কোথার যাইবে, 

ইছার পূর্বে ব। কোথ! হইতে আনিয়াহিল, 

তাহার কোনও সন্ধানই সে জানে না। 

খখড এই আনিশ্চিততার বোঝা মাথায় 

লইয়াই সে সমাজের হিত করিবে, জগতের 

ভিত করিবে বলিয়া অভিমানে আস্ফালন 

ফগিতেছে.। ' তাহার আত্মহিত্তের চিন্তা 

কোথা গেল? নিজের জীবনকে ধে মৃত্যুর 
পরেও একটা নিমেষমাত্র গ্রাসারিত করিবে, 

এফন কি শক্তি সে সঞ্চয় করিল? পরবশ 

হুইয়! কেবল জন্ম-মৃত্যুর ' কবলিত হুওয়। ছাড়া 

কি তাহার আর কোনও গতি নাই? আর 
থে এমনি করিয়! জন্ম-মৃত্যুর বশ; ইন্জিয়ের 
ধস, দেছের দাস--সে জগতের কোন্ 

দ্থায়ী ছিতই বা করিবে? এই যেজগন্ধিতের 

অভিযান লইয়া সে কর্পথ করিতেছে--বাট্ 

হখসর পর সে একবার আসিয়া কি দেখিয়! 

বাবে, তাহার কৃুতকর্দধের ফলে জগতের 

কতটুকু হিত হইয়াছে, কিন্বা তাহার দৃষ্টিতে 
যাছ। ছিত বলিয়! মনে হইয়াছে, যুগাস্তব্যাপী 
কালের পরীক্ষায় তাহার কি মুল্যই নিরূপিত 

হইছে? 

7(১৭শ বর্ষ--২ম-মংখ্টা 

নবীন বর্ষফে আমর! সাদক্ধে অন্তিনদ্দন 
করিতেছি! কিন্ত সে হেন আহহ 
উল্লাসে উদ্কাসে যাতাইয়।" না ' তোলে। 
আমাদের এখন আমোদ করিবার সময় ময়_. 

এক্ষণে ধীর স্থির ভাবে বিচার করিরা পথ 
চলিতে হবে । বহুত কর্তবা আমাদের 
সন্থুখে--সে কর্তব্য পর-গ্রবোধন দয়-_ 
আত্মগ্রবোধন ; জগন্ধিত নয়_আত্মহিত। 
আপনাকে চিনিলে, আপনাকে উদ্নত করিতে 

পারিলে, তাহাতেই জগতের প্রত হিত 

হইবে। আষর! অপরের হিত করি বা 

অহিত করি--সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। একটা, 

গলিত শব বদি গ্রামের মধ্যে পড়িয়া থাকে, 

তবে আপন! হইতেই দে বায়ুকে দূষিত করি 
খড়ক উপস্থিত করিবে- তাহার জন্ত তাহাকে 

'সাধ্য সাধন! করিতে হইবে না। আবার দেখ" 

রতিতে ধূপের গন্ধও আপন। হইতেই সৌরতে 
বাধুমণগ্ডলকে ভারাক্রান্ত করিয়! তোলে-- 

স্ততি-মিনতির অপেক্ষ। রাখে না। তোথাগ 

স্বভাৰই বলবান-উহ্াতেই জগতের হিস 

কিন্ব! অহিত হইবে । জ্বতরাং স্বতাবকে 

উদ্ন্ধ করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়। ধীরপঞষে 

শাস্তচিত্তে কর্মপথে অগ্রসর হও-_তগবানেস্ 

করুণ, প্রত্যক্ষ করিবে--আনন্দে প্রাণ, 

পরিপূর্ণ হয় উঠিবে। গু পান্ি: 

শা 



সাংখ্যতত্তবকৌমুদী 

মজলাচ রণ 

স্প্পি্প 

জজামেকীং লোহিতগুরুকৃ্জীং 

বহবীঃ গ্রজাঃ স্থজমানাং নমাম:। 

অজা যে তু তাং জুষমানাং ভজস্তে 
জছাত্যেনাং ুক্তভোগাং মুমস্তান্॥ 

-হিনি জঙা ( জন্মরহিত! ), লোহিত, শুর 

গু কৃষ্কবর্ণ| ( রজঃ, সম্ব ও তমোগুধযুক্ত1 ) এবং 

বহু সন্তানের জননী (মহত্তব ছইতে সুলভৃত 
পর্যন্ত নিথিলের চ্ঙ্িকারিনী ) সেই প্রক্ক- 

ভিকে ) নমস্কার 

আবার সেই অজা (প্রদ্কৃতি) যে অজ- 
দিগকে ( পুরুষমিগকে ) সেবা কবিতেছেন, 
সেই জের! তাহাকে ( ভোগকালে ) আশ্রয় 

করিয়া পুনরায় তোগ সমাপ্তি হইলে (অপ- 

ব্গাকালে ) পরিত্যাগ করিতেছেন ৮-এই 

্্জ পুরুষদিগকেঞ মমনকায়। | 

৯ 

শা্রিজ্ঞাসার ভূমিকা 
বৃদ্ধি শুদ্ক নাহুইলে শাহ্্-মর্ব বোখা 

ধান মা। যে বিশু “মাজত বুদ্ধির সহায়ে 
শাঙ্্রের তাখগধ্য বুঝিতে পাঁনা যার, তাহার 

পারিভাবিক লান--প্রেক্ষা। শান্ত ভাহায় 
অইযপ লক্ষণ জাগা হা টি 

পর দি হে 

হনত!মুৎগপ্ঠমানায়ারবিদ্বা নাশমর্থতি। 
বিবেককারিণী বুদ্ধি: স| প্রেক্ষেভাতিধীয়তে 

--যে বৃদ্ধিতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরপগ 

কর যায়, যে বুদ্ধি উৎপয় হইলে অজ্ঞান দূর 
হইয়] হায়, তাহাকে প্রেক্ষা বলে। 

প্রেক্ষ! ধাহার আছে, তিনি গ্রেক্ষাধান্, 

তিনিই শাস্ত্রাধিকারী। ্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির 
নিকটেই শাস্ত্র ব্যাখা! করিতে হইবে | € প্স্া- 
বান্ যে বিষয় বুঝিতে চাহেম, ব্যাথান্তা ধরি 

ভাছারই ব্যাখ্যা করেন, ভবে প্রেক্ষানান্ 
তাহার কথায় কান দিষেন। কিন্তু যে বিষয় 

বুঝিবার জন্য প্রেক্ষাবান্ শ্রেতার ফোন 
আগ্রহ নাট, তাহা বুধাইনে গেলে শ্রোতা 
বক্তাকে উম তাবিয়। উপেক্ষা! কারবেন। 

“তিনি বলবেন, “ইনি এ সমতা কি কথ! 

বলিতেছেন ইনি তো| দেখিতেছি, লৌকি ক. 

ব্যবহাদও জানেন না, শাস্্রযুকিতেও অভিজ্ঞ 

নছেন। ইজায় ফথা শোনে কে?” 

আবার, যে বিষয় জান! থাকিলে প্র, 

পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, রক্ষা বান শোতার 
সেই বিষয় জানবার জন্তই আগ্রহ হ্যা 

স্বাভাবিক । 

সাংখ্াকার্লিকাকার়. জানেন, .ভিনি যে. 
শন কাখ্যা করিতে. বাইতেছেদ, জাহান 



মি আধাদপণ 

্ম গা করিতে গাঁরিলে, ্রেক্ষাবান্ বাজি 
পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে। ভাই সে বিষে 
বিজ[সা জগাঈতে তিনি বলিলেন-- 

দুঃখত্রয়াভিথাতাজ্জি হাসা 

তদপঘাতকে হেতৌ। 

দৃক্ট সাহুপার্থা চে- 

শ্নৈকান্তাত্যস্ততোহভী নাশ ॥ 

_ছুঃখত্রয়ের, 'অভিঘাত আছে বলিয়াই 

কি করিয়া তাহার অপঘাত হইতে পারে, 

সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে । ' বলিতে পার, দৃষ্ 
অর্থ|ং -লৌকিক উপায়ে চঃখের নিবুতি হইতে 

পারে, সুতরাং শান্ত্কারের নিক্ট শিবৃ্তির 

উপায় জিজ্ঞ।সা কর. নিরর্থক) কিন্ত. এমন. 

কথা ্ বীকার কর! যায় না। কেননা লৌকিক 

উপায়ে ছুঃখের পকাস্তিক নিবৃত্তিও হয় ন 
আত্যান্তক নিবৃত্তিও হয় না।.. 

জিজ্ঞাদার প্রয়োজন কি? 

হঙ্গি জগতে হংখ না থাকিত, কিন্বা 

খাকিলেও কেহ তাহাকে এড়াঈয়া যাইবার 

ইচ্ছ। ন! করিত; অথবা এড়ইব।র ঈচ্ছ! করি- 

লেও, বাদ দুঃখ নিত্য বলিয়া কিনব! তাহার 

উচ্ছেদের উপায় জানেনা বলিয়া কাহারও 

পক্ষে ছুঃখের উচ্ছেদে অসম্ভব হইত-_তবে 

ইখনবৃত্বির উপায়জাপক লাংখ্যশান্ত্ের 

তত্ববিজ্ঞানের কোনও প্রয়জনই থাকিত ন|। . 
আবার দুঃখ দুর করিবার সম্ভবনা থাক।- 

সব্বেও যদি দেখা যাই, সাং খ্যশাস্তের প্রৃতি- 

পা্ধ সমন্ধে জ্ঞান হইলেই ছঃখ দর হয় না, 

কিন্বা শাস্তজ্ঞান ছাড়! দুঃখ দূর করিবার 

আরও সঙ উপার জাছে, তাহা হলেও * 
শা লিভালাগ, কো শ্রুয়োজন ছিল ন1।' 

1[১৭শ বর্ষ--১ব সংখ! 

দের অস্তিত্বসাধন 

কিন্তু ছুঃখ যেনাই, এমন কথা বলা যায়, 

না) আবার একথাও বলিতে পারিবে না যে 
: কেহ নিজের দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছ! করে না। 

ণ্তিনটা দুঃখের অভিঘাঁত জগতে রহিয়াছে” 

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। 

এই তিনটা দুঃখ;কি কি 1--আধ্যাত্মিধঝ, 

আধিভোৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্য।ঘ্মিক 
ছ্ঃখ অ।বার ছুই গ্রকার-_শারীরিক ও মান- 

দিক। নাত, পন্ত ও শ্লেগ্পা এই তিন্টা ধাতুর 

যদ বৈষম্য উপা্থৃত হয়, তবে শরীরে" জর) 

অতপর প্রহ্তি শারীরিক পীড়া উপস্থিত 

হয়। এই হষ্টল একপ্রক।র আধ্য।খ্বিক' ছুঃখ.। 

আনার ক।ন, ক্রোধ, লে/ভ) ৫মাহ্, ভয়, ঈধ্যা। 

নিষাদ কিম্বা লিশেষ কোনও বস্তুর অদশনেও 

মনে হুঃখ উপান্িত হমু। এই হইল টা 

'ক্মিক মানস ছুঃখ। 

শারীরিক ও মানসিক ছুঃখকে আধ্যাস্মিক 

বল! হয় এই জন্য যে, উহাদের নিবৃত্তির উপা 

আস্তরিক অর্থাৎ জীবের সুল ও হুক শরীরের 

উপরেই এই সমস্ত উপায় প্রযোজ্য । বাহ 

উপায় হারা যে সমস্ত ছুঃখ দুর করিতে হয়, 

তাহাদিগকে আঁধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 

এই ছুই ভাগে ভাগ কর! হুইয়ছে। 

আঁচার্ধ্য গৌড়পাদ' বলেন, তঁত-অগধকে 
.চারিভাগে ভাগ. কর! যায়, যথা--জরাঁধু্ 

অগজ, দ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ) গৃতরাং এই চারি 
প্রকার ভূত, হইতে উৎপর় আধিতৌতিক 
দুঃখও চারিগ্রকার। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 

মুসা, পপ্ত, পক্ষী, সনীস্থপ $স্থাবরদি হইতে 

উৎপন্ন ছঃখ আধিভৌতিক' 



খু ৩৩ ১ চি ; বৈশাখ, | 

-. আবার দৈব ক রিশকইিতে. যে ছঃখ পাট, 
ভাহ। আধিটদবিক | যেমন যক্ষ, রাক্ষস বা 

গ্রহাদির আবেশ হইতে যে ছঃখ উতপশ্ন হয়, 

ভাছ! - আধিদৈবিক। শীতোষ্, বাতবর্ধা, 

বজজপাতাছি হইতে উৎপদ্ী হৃঃখও আধি- 

দৈথিক ।! 
ছঃখ প্রকৃতির রজোগুণের একটী পরিণাম 

জাত্র--কেননা হঃখমাত্রত ক্ষোভ হইতে উৎ- 

পল্প । ক্ষোভ রজোগুণেরই ধর্ম, কারণ আচ।- 

ধ্্যই অন্যজজ বলিয়াছেন, - “উপষ্টস্তকং চলং চ 

রজঃ* ( কারিকা, ১৩)। আবার এই হঃখের 

বেদনা প্রত্টেককেই ম্পর্শ করিতেছে । মৃত" 

কাং ছুঃখ নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারে 

মল! । 

ছুঃখনিবৃত্তির প্রয়োজন 

জীব ছুঃখ এড়াইতে চার ফেন 1--ছুঃখের 

অভিতাত ছয় বলিয়। । ছংথখ অন্তঃকরণে 

উৎপন্ন হয়, চেতনাশক্তির সহিত তাহার 

সন্বন্ধও হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধে ছুঃখকে 

আমরা প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়া! থাকি। 
ইন্বাই অভিঘাত | অভিঘ।ত হইতে দুঃখকে 
প্রতিকূল বলিয়া জানি, স্থৃতরাঁং তাহাকে 
ছাড়াইয়া যাইতে চাই। কাজেই প্রমাণিত 

ছুটল, ছুঃখ আছে, এবং ('লাকে তাহা এড়া- 

ইয়। বাইতেও চায় বটে |. 

'শান্স-লিজ্জাসার প্রয়োজন 

হদিও ছুঃখ 'একেবারে দুর কর! যায় না, 

তথাপি তাহার মাত্র কম/ইতে পার! যায়. 
এ কথ। পরে প্রমাণিত হইবে. । যদি ছুঃখের 

নাজ] কমান সম্ভব হয়, 'তাহা হইলে যাহ! 

দারা ছুঃখের অপঘাঁত বা নিবৃত্তি সম্ভবপব.. 

তাঙুণপ সন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! কর! অনুচিত নে । 

সাখ্তবকীদুদী 
হুতরাং এট পর্যান্ত বিচার করিয়। দেখি 

লাম, সাংখ্যতত্জিজ্ঞ!সার প্রয়োজন রছি- 

যাছে। এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পরে 

উল্লেখ করা যাইবে । র 

[ মূলে ব্যাকক্সণঘটিত একটা তর্ক*আছে। 
পছুঃখত্রয়।ভিঘাতাৎ”--এই শব্ষে তৎপুরুষ 

সমাস হওয়াতে উত্তরপদের গ্রাধান্ত ও পুর্বব" 

পদের গৌণত্ব সুচিত হইতেছে । ছঃখ শব 

যদি সমসের উপসর্জন বলিয়। গৌণ হয়, তবে, 
“ভদপঘা তক” শব্দে যে “তং” শব্দটা রহিয়াত্, 

উহ! দ্বারা ছঃখ শব্দের পরামশ ( গ্রহণ) কর। 

শ।ববোধের অনুকূল নহে ।- উত্তরে বাচম্পতি 

মিশ্ব বলিতেছেন, আনরা মুখ্যতঃ ছংখ সন্বন্ধেই 

আ.্লাচ51 করিতেছি, সুতরাং দুঃখের কথা- 

টাই সর্বৃদ। আমদের বুদ্ধতে জাগতেছে। 

এরূপ অবস্থ।য় ৩২ শব্ধ দ্বারা সমাসের গৌণা- 

বয়ব ছঃখশবের গ্রহণ দুষণীয় হইবে না |] 

দুঃখের “অপঘাতক তেতুশ অর্থাৎ ছুঃপ 

নিবৃত্তির উপায় যে শন্রই আমাদিগকে বলিয়া 
1দবেন, হহ।1ই আচাধ্যের মনোগত অভিপ্রায় । 

শ।ক্সজিজ্ঞাসায় পুর্ববপক্ষ 

কিন্তু এই বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি 
কাঁরতে পারেন। পুর্ববপক্ষী বলিতে পরেন, 

“সকল কথাই মানিয়! লইলম | মানিলাম, 
জগতে ত্িখিধ ছুঃখ আছে; সকলেষ্ট যে হখ 

এড়াইয়] ঘটতে চায়, তাহাও শ্বীকার করি । 

১৭ এড়াহয়া যাওয়। যে সম্ভপ, তাভাও মানি । 

এমন ক ুঃপ দুর ক.এণ1র উপ্/য় যে শান্ত্ই 

আম।নগকে ও. নয়া বেন, তাহ।তেও 

ভ.।দ উ কর্বপ নং । বস্তু তদ;.” প্রেঙ্ষাসান 

অহা ২5) কর ক শ. ৪51-ধুণ্ভির 

উপায় (জজ্ঞশা করিতে যাইবেন না । কেনন। 



এ. আপদ 
হাখে দূর করিষাঁয তো কত দৃষ্ট বা লৌকিক 

উপর সু পড়ি কহিযাছে। সেুলি 

ছাড়ি ততজানের সহীয়ে' দুঃখ দৃষ্ন করিতে 

যাইব কেন? তত্জ্ঞান লীত' করিতে হইলে 

(ইন্ড জন্ম ধরি উহার অভ্যাস করিয়া কত 

আধাস' স্বীকার করিতে হবে |. ই্বাকে 

ধিকেছ সহজ উপায় বলিবে? লোকেও 

হলে-_ ঠা 

'অড়ে টেগধু বিদো্ত খিমর্থং পর্যাতং ব্রজেৎ । 

ইটজার্ঘন্ত সংসিদ্ধো। কে। বিখান্ হন্সমাচয়েৎ |” 

+পথয়ে বলিয়া হস্ছি:, মধু..পাওয়া যার, তবে 

পীন্াড়ে মধুর খোজে বাইব কন? যাহা 

চাঈ,তাহাবছি আপনা হইতেই হইয়া যায়, 

যে ফৌন্ বিহান্ বাক্তি তাহার জন্ত প্রয়ান 

করিতে যাইবে? | 

প্ইখ চুর করিবার কত শত উপায় 
দিযে |: লৈ সন্ত উপায়ও 'কত সহজ। 

শারীরিক ছঃখ দুর করিবার জন্ত চিকিৎসকের! 

শত এ্ঠইপীয় বলি দিতেছেন। মানসিক 

ছুঃখ হি দুর করিতে, চাওঃ ভবে মনের মত 

সনদ ্ ী পান, ভোজন, সত অলঙ্কার, 

অনযাগ ভৃতি বধ ছুট নও-ইছার 

চেয়ে মহ উপার আর. কি হতে 

পানে 1 যদি আধিতৌতিক ছঃখ দূর করিতে 
চাও, তবে নীতিশা ত্যাস করিয়। তাহাতে - 

পু পারদর্শিত! লা ক, নিরগন্র স্থানে বাস- 

স্থান নিস কর। এই মস্ত প্রতিকারের 

উপারও ৷ ছঃসাধা নহে, 1. তেমনি নমাধি- 
ঈৈবিক হঃখ ছু কা়তে হইলে মনি, ম 
্ উৎধ!দির থাকার কর, সহজেই ঘুঃখের প্ভী- 
কার হইবে 

[১৭শ' বধ ১৪ সংখ্যা 
* বুষাং এমন সব দৃষ্ট উপ খাকিতে 

শা্ুজ্রতিপা  ততজীনের শপ জবার 

প্রয়োজন কি? কাজেই শীস্্রশিজীসার 

কৌনিও  আবস্ীকতাই থাকিতে পারেন! |” 

এই হইল পূর্বপন্দীয় তর্ক ।, 

সিদ্ধান্ত-পক্ষ 

.- উত্তরপল্জী ইহায় জবাষে বলিছেছেন, “ন।, 

তোমায় তর্ক খাটিতে পাচ না, ফেনদ! 

তোহায় প্রদর্শিত উপাতি হঃখেদ এক 

নিবৃত্তিও হয় না, অত) নিবৃতিও হয়না । 

অর্থাং দৌকিক উপায়ে ছংখ ধে নিশ্চয়ই 

দূর হট! যাইবে, এমন ফোনও গ্রতিশ্রস্থি 

দেও চলে ন|। আবার যদিও বা ছুঃখ 

নিবৃতি হয়, তথাপি আদায় থে টখ উৎ*জ 

হইসে না, এমন শরসীও তূঈি দিতে পাব ন1। 

মোটাকখা। এই--য্থীবিধি রসায়ন 'ইনধাৰি 

'বীষগার করিয়া, কামিনী কাঞ্চন তৌগ'করিয়া, 

নীতিশান্ে পণ্ডিত হয়া বাঁ নর আই
ভীর 

দেখা যায়, ' আধাক্মিকাদি ছুঃখের' নিবৃত্ত হট- 

'তেছে না হতরাং এই সপ্ত নিবাঁধ আ
নব. 

তিক (অর্থাৎ কখনও "হয, ক+ঈঠ ধা হয় 

'না)।' আবার যদিও ব| কখন ঢংখ নিবৃত্ত 

হয়, তথাপি 'আঁবারি ছু পসরা ॥ ভুটিকে 

আটক নাই--গ্ুৃতরাং এমন ছুংখপিবৃত্তি অনা" 

ত্যস্তিক | [ অর্থা ইহাতে চিরকালের মঙ দুঃখ 

দূর হইয়| যায় না)। কাজৈঠ লোৌ!কক উপাঃ 

ধ্গিও"সহজসাধা, তথাপি তাহাতে এরকীন্তিক 

বা অত্স্তিক' ছুঃখনিবৃত্তি হয় না আতএস 

ছাগনিহৃতির উপা জিজাসীর' প্র্গোজনগ 

£পেধিউ হই বায় মণ 
রি 
জরা ছুটি গার 



বৈশাখ, ১৪৬১] 

শাস্তের প্ররস্তে .মঙ্গগাচরণ করিতে হয়। 

কিন্ত -স্ার্য গ্রথম়েই  হঃখের কথ আর্ত 
করিয়া দিল্নে।.ছঃখ অনঙ্গলন্থরূপ। . গুত্রাং 
ইহাতে, 'অঙ্গরা/উরণ;হয়, কি করিয়া], ইহার 

উত্তরে ববি, .ছেঃধ তো! আগর্ধোক প্রতিপাড 

সাংখ্যতত্বকৌমুদী ১১ 

নহে. কি করিয়া ছঃখ র. হইডে পারে 
তিনি স্ই অপধাতক হেতু, নেই, (আলো- 
চনা করিতেছেন | ছু অপযাত বা নিবি 

নিশয়ই মলজন্ক ] হুতরাং শাের প্রান্তে 
তাহার প্রসজ দূষীর নছে। (১) 

প্রেম ও সত্য 
চে 

থে বেচাঁরী ভেমার জন্ত খেটে ছরছে, তার 

আত্মাকে ?খারাক দাও--তাকে ভালবাসা 

দ্াও-_দেখবে, দেহের জন্ত খোরাফ না চেয়েও 
সে ভোম।র অন্ত খাটুছ। তোমার সেবককে 
ভাঁলস্টাস) সেবকও তোমার সেবাকে ভাল- 
বাস্বে।. গ্নেবা যেখানে প্রেমে. সঙ্জীবিত, 
সেখানে সেখার মাঝে ধঠিনত] কিছু আছে 

কি ?1-.না গো, সেবা হে ফেখানে থেলাক মত 
মনম।তানে | 

কলা (81), ) ফি? যা আমর! চ্ার্শ 

করি, তারই অস্তনিছিত-সৌন্খ্যকে ফুটিয়ে 

তোতা।-ত|ই হুল,কলা | . বর্গ মর্তো, এমন 
ক্িবন্ধ আছে সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে 1. 

সে কি.প্রেম ছ'ড়! আর .কিছু হতে পারে? 
..ক্লেবার।উপর. প্রেমের, আলো! যুখন্ বরে 

পাড়ে, তখনই: শ্রম সার্থক. সেখানেই শ্রমজাত 
শিনের উদ্তদ।. আজকাল ভারতবর্ষে .কলা- 

নিদের মৌলিক, একলনা, 'মৌবুধা জ্জাপক 

শিিফলা--এক. কথায়, কোন প্রকায 

উল্লেখযোগ্য শ্রষশিল্পের নিদর্শন দিলে গা 
কেন? তার কারণই হচ্ছে_শিলপীর উপর 

কারো! প্রাণের দরদ নাই | যারা কার, ভার! 

সমাজের বুকে. ঠাই তো পাই নি, অধিক 
তাদের বাস্তাতিটাটুকু কামড়ে থাকবার রা 
যো নাই। | 

শ্রমিককে যে লমাজ স্তবণা করে, লে 

নাতে আছে কেবল পৃতিগন্ধ আয় ধ্বংস 

মৃতার লীলা-_শিল্ সেখানে শ্রমসাধা রর 

বটে। আর শ্রমিক যেখানে তালবাগা' পা, 

সেখানে প্রাণের আলো ফুটে ওঠে) শ্রম 
সেখানে শিল্প হয়ে ওঠে। ছে প্রেমে: 
ঠাকুর, আজ কি দেশের এমনই' 'ছুর্দশ। 
হয়েছে? প্রেমকে মানুষ এত খানি ভুল: 

বুঝতে পেরেছে যে আজ প্রেমের কথ! তুললেই: 
লোকের মনে নির্লজ্জ কীমুকতার 'কখা 
জাগে অমরাবতীর . সেই *দিব্যজ্যোতিঃয় 
কথা তে। জাগে না। লোকে কখনও দিবা 
প্রেম, তক্কি ও উপাসন। নিয়ে বড় বত ঝুগি 



১ই. | আরা্পণ- 

ধাড়ে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে দীড়ায়' গিয়ে 
কতগুণি সংস্কৃত স্তোত ক্সার মন জাওডানোতে 
»-তার মাঝে ভাব থাক! গ্বের কগা, যা 

বলছে, তার অর্থ পর্যন্ত বেচীরীর! জানে না। 

এ যেন বিনা বারুদে গুলি ছেড়ীর মত। 

চৈতন্ভদেবের প্রেমজালাষয় হৃদয়সন্তাপের 

ব্যর্থ অন্গুকরণ ! 

(কোনও মন্দিরে শুনি, দেশী ভাষায় গ|ন- 

স্তোত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অতি চমতকার বাগ্ঠ- 

ভাও--কিন্তু হরি জরি! তার মাঝে প্রেমিক 

হৃদয়ের একটা পুণ্যময় অশ্রুবিন্দুব সাক্ষ!ৎ 

মিলবে কি? 

তাই জারতবাসী। 

তগবানের দাস বলে ভগবানকে ভুলিয়ে তার 

ভালবাস! লাভ করতে পাববে না । যেমনটা 

তূমি ভাবছ, ঠিক তেমনটই হবে। কর্মের 

'অলঙ্ঘ্য বিধান অক্ষরে অঙ্গরে ফলব-_ও 

রকম করে যখন ভগবানকে ডাঁকণে, তখন 

তোমাকে অধম দানই হয়ে থাকতে হুবে। 

ওকে তে! তক্তি বলিনা, 

ভাই গরীব ধনী ! অভ্রভেদী মন্দর গড়েছ, 

তার মাঝে পাথরের বিষুমুত্তি স্থাপন করে, 

তাতে তেমার প্রাণের জাল! জুড়াবে ন1। 

আমি জানি, এখনও তুমি জলছ। তোম।র 

অভঙ্কার হয়ত সে কথ! স্বীকার করবে ন|। 

ক্ষুধিত নরায়ণের £সবা কর, দেশের, বিষুরূপী 

শ্রমিকদের পুজা কর। গরীন হিনুস্থানী ছেলে- 
দের শিল্পকলা ,.শিখবার জন্ত আমেরিক! 

পাঠিয়ে দ্াও__তারা! ভারতে ফিরে এসে শত 
শত সহ সহত্র ক্ষুধিত শ্রমিককে টা 

হতে লাধাধ্য করুবে।- 

একট| লোক নিজামীর প্লয়ল! মজনু" 

পড়ছিল। পড়ে বই থেকে লয়লার ছবিখানা 

ছিন্ধে নিষ্ধে সেটাকে সে বুকে চেপে চুমো 

নিজকে গাধম বলে 

| ১৭শ বর্-১ সংখা 

থেতে লাগল। কেন | সে জবাব দিল, 

আমি লয়লার গ্রেমে পড়েছি । ওরে বোকা, 

তার জন্ত মজনু বেচারীর ছলালীকে কেনে 

নিবি? মজনুর মত জলস্ত জীব প্রেষ 
তোর গ্াক-_কিস্ত' 'ভালবাসবি যাকে, লে' 
এই যুগেরই জীনস্ত মেয়ে চওয়! টাই । | 

ভারতপাশী চক্ত ! গোপীৰ মনচোরাফে-- 

শ্রীচৈতন্টের হৃদয়সম্পদূকে তোমরা খুব স- 
জেই দখল করে নিতে চাও । কিন্তু তোমা- 

দের মাঝে কয়জনার গোপীব মত, গৌরাজ- 
দেবের মত শুদ্ধ জ্বলস্ত প্রেম রয়েছে 1 সেই 

মনমাতানো  কুলমজ।নো গোয়াল।য় ছেলের 

গ্রেয়পী হনে তখন-_-ষখন চণ্ডালে চো"র পাপী 

তাগী:ত পরিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে তাকে দেখছে 

_কেবল পাথরের মুত্তির মাঝেই তাঁকে 

আটকে রাখবে, ন1। 

ভক্তি কেবল ভিখমাঙ্গ! কান্নাকাঁটী নয়, 

কেনল নেতি নেতি নয়। তত হচ্ছে 

অনির্বচনীয় সামোর অবস্থা--উচ্ছল মাধুধে 

ভরা দিব্যোন্াদই ভক্তি । খ! কিছু দেখছি, 
সবের মাঝে সেই পর্বময়কে' দেখাই হল 

ভক্তি যেখানে চোখ পড়বে, সেখানেই 

দেখবে “তুমি।” সব সৌনর্যামাথ৷ দেখকে. 
অথচ জানবে, সে সৌদার্যয তুমিই. 
তত্বমসি-_-এই হল তক্তি। 

ভাই তুমি চোর? তুমি নিন্দুক ? তুথি 
দ্য ৫ ভয় কি? এসো ভাই, কাঞ্ছে 

এসো! আমি তোমারই-তুমি আমাক" 

আমার যাকিছু আমার বলে ষনে করছ, 
খুসী হয়, তার সব তুমি নিয়ে যাও না তাই! 
তোমার উচ্ছ! হয়, এই দেহটাকে এক 

আঘাতে প্রাণহীন করে ফেল--না হয়, তিল 
তিল করে একে মার:! নাগ জামার দেহ 
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ল।ও-- তোমার বা খুসী, তাই নাও! নাও 

---ল্সমার নাম যশ নাও, আমার সব নাও! 

তার পর ফিরে যর্দি তাকিয়ে দেখ, দেখবে 

একা আমিই রয়েছি অক্ষত, নির্ষিকার? 

কি গান, ভাই, কি:আনন্দ। ! 
ভাই মুসলমান, তুমি আমাকে বধ 

কষে পার--কিস্ত আমার গ্রাণ তোমার : 

পে্ম পাগল ভাট খ্রীষ্টান, তুমি খত 
আযাকে 'বুঝতে পাক্ছ লা--কিন্ধ আমিষে 
চোমাঁয় ভালবাসি। ভাই পারিয়া, ভা 

ধাকর, ক্তোমান রোগের বীঙ্গ।ণৃপূর্ণ হাক্ক।র- 

ভনক গল্লীষ্টে কেট গ্লাবেশ করনে ন1-- কিন্ত 
তভোম[দের রামকে তোমর! সেগানে দেখতে 

পানে 

প্রেমের ভান, 

নি দিয় ফেবল ভগবানকে অপমান কর! 

নয় কি? চাষ্ট একটা খাটী অগ্নিশিখা- 

গাক না কেন তার মাঝে নীচ প্রবৃত্তির 
ধুমোরগার | 

_গতান্থগতিকতা, আচারের অন্ধ আনর্তন, 

লজ্াভগ্ের দাসত্ব--এগুলে। কেবল নম, যশ, 

ভাষ্টয়ের মত | যুবকের হাদয়ের খঁনগস্তলে 

সত্যের যে অন্রিশিখা অলঙে, এই ছাট-পাশে 

তাদ্দের ঢেকে রেখেছে শুধু বাইরের চাপে 
তারা মুষড়ে পড়েছে | এসে! সত্য, তুমি 
'াষার আত্মীয় বন্ধ, প্রির, প্রত তুমিই 
আমায় আমি ! 

তুমি রাজ! 1 তৃমি আইন? তুমি সবাজ!? 
»-বেঁচে থাক! কিন্তু রামের সঙ্গে তোমর! 

কফোন৪ রফ! করতে পারবে ন । তোমাদের 

হ!সি, জরকু্টা, আস্ফালন তোমাদেরই থাকুক। 
সভা আমার রাজ। -- লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা 

মত, রাজাধিরাজের চেয়েও তিনি শক্তিধর । 

। লোকে বলে পানাম! রেলওয়ের প্রত্যেক 

মিথা। ভাবাচছাস,এ 

গেস ও পহা - ১ 

বীধুনীতে একটা করে মাদুষের প্রাণ গিয়েছে!
 

.নিঃসংশয়ে জানিত সভ্য মহারাজ যখন বিজয় 
যাত্রা করেছেন, তখন নরমুণ্ডে গীখা- পথ 

দ্বিয়ে তিনি চলেছেন । সতোর মহিমদয় পদ- 

স্পর্শে যে সমগ্ত অন্তক পবিত্র হয়েছে, সী 

ধন্য | 

সত্য যেখানে নাট, সেখামে প্রেম 

নট । গ্রেমষ সা মছার!জের. প্রতিনিধি । 

আবার এর বিপরীত ব্যবস্থাও সত্য। হয়ত 

ছুট ই এক । 

ভগলান বলোছন, “এই দীপশিখায় কজ্জবল- 

কালিমা রয়েছে, এর চেয়েও বিশ্তদ্ধ উপহার 

আমি চাট ।” প্রেমিকের দৃষ্টি বড় গভীর- 

দিবা জোতিঃতে তা সমুজ্বল। ছুটী প্রেষি- 

কের দুটি এসে . যেখানে মিলেছে, সেখানে 

স্বর্গের আবির্ভাব. হয়েছে। কিন্ত এ দৃষ্টি 
আরও গভীর ₹ওয়] প্রয়োজন-_অনন্ত বিশ্ব 
তার সম্মুখে উত্তাসিত হয়ে উঠবে 1 ওইথে 

হূর্য্য-সমুজ্জল আ াধিতায়া--তা জার 

অক্ষদণ্ড হোকু। | 

হে গিরিনিষরিণী, তোমার আশ্কাপনে 
দিঙ আগুল মুখরিত হটে উঠুক 1 হে সমৃত্ী, 
তোমার ভৈরব গর্জনে আকাশ কিচ্ছু 

হোক! হে মৃত, তোমার কয়াল বদন 

অট্রগাস্যে ব্যাদান কয় | কে তুধি মহা প্রাণ- 

পর্বতে -সাগরে, মৃত্যুর গহবরে, প্রথথ তাখবে 

চুটে চলেছ ?1--চিনেছি তোমার, তুমি প্রেম, 

তুমি আমায় রাজ্যোশ্বর | বঝঞ্চার গর্জাজ,' 
তরল্লের আক্ষালন--.তোমার প্রমধ-সেনায় 

বাঁহিনী-_হে সত্য, হে নিষ্টর-_অনপ্ত ফুগেছ, 
বিজয়যাত্রী তুমি! . রি 

গালিলীর ধূসর সন্ধায় তগলান্ দেখলেন, 
তীর ভক্কের! প্র(ণপণে, নৌকা বেয়ে ঈড় টন 
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চলেছে -.ফেনন' বাতাস তর্থন তাদের প্রতি- 
কুপণ।'-*কিস্তু ঘিনি রলীজী ধিরাঁও,। ধিনি শুভ 
তাকে সড়দটনৈ উধতে ছবে - ৫কন।? বকের 
ম/বৌ তিমি নিচ্চিপ্ত ছয়ে - খুষাচ্ছেন। ক্ষেসন! 
তিদি জানেন, জলের ণউপর : দিয়ে যে..িনি 
হেট চলে ঘ্বাবেন!:কি 

চলেছে. 

' 'জাপানে তিন শত বছরের পুরাতন সিডাক়্ ও 
: প্রুরণের হন্র। এতেই শ্রমিকের! -খিলী হয়ে ও গীষঈন গছগুলোকে “' পেয়ার "গাছের 

ত ঠুটে। করে রাখ! হয়_বাইর়ে তাদের 
মোট" বাঁড়তে দেওয়া হয়না । ভাগে 
ছি ছোট শ্শিক়গুলো কেটে দেওয়া হয়। 

মাটার নীচে শিকড় বেণী দুর সৌঁধোতে পায়ে ” 
না-কাঁজে্ জাকাগের 'দিফেও 'গাছিগুলো, 
মা্থী উঠ করে” উঠতে -পাঁরে না): গনি 
অর্থাঙাধিক শিক্ষকের 'দোধে মানবের 'স্বাভা- 

বিফ রি ব্যাহত ইয়ে খায় | 

নির্বোধ নীতিবাগীণ, ধর্তধ্ণীয় দগ | 
দূর হও তোমর1 এখান থেকে! যুবকদের পথ 

বাংলবার কোনও অধিকার নেই তোমাদের । 

মানুষের একমাত্র অধিকার হুচ্ছে সেবার 

অধিকার। প্রকৃতিকে হদি শ্বচ্ছদ ভাবে 
চনত দাও, তবে সে কখনো সুল করবে 

লা। যে বিধি বা ভগবান ক্ষুদ্র আমব! 

(81705)9 )-হতে মানগুষদেহ পর্যান্ত ক্রেমে 
বিকশিত-করে তুলেছেন, গার-উপর নিশ্চই 
ভরসা, কর! চলে। | 

- মাক্জয ঈর্ধযাবশে যার নাম রেখেছে গু 
অঁবৃত্তি-ঃসেউ প্র্ৃত্িই গণুর গ্াকে এত নিয়. 

হত, পরিচ্ছর। মুূভাবে আচরিস হয়.কি. 
কাজে. এর সোজা উদ্ধয় হচ্ছে যে, পত্তকে 

দনুদি এই বছবেশ.আরপডুসি 'এই 'বছকে 

আরা 
না এমন বদি ধেছে ফেউ বিঅত্ধাছাতে 

বন! আমার, 

প্রেম বঞ্চার পৃষ্ঠে, তরঙ্গের রে যা ছয়ে 

[ ১৭শ বর্ষ-_১ব-মংখ্যা 

যায়না । সেবা. গ্রে -আ্রাখের : গদায 

হর ৬আদেশে বা বাধাখাধকতার আয । “.. 

ফুল: ফুটানো হার'€ক ক দেণ-প্রেমেন.হলে 

একটা মেয়ে গ্রতিকৃল জলরাযুতেও গুদের দুংলের 
বাগান করেছিল জিজ্ঞাসা, ফরলাষ, .:ফি 

করে “কলে 1 লে 'বলল, জানি ফুল ভাল. 

বানা, ডাই ফোটাবার়-উপায়- আপনি 

হনে-ভ|স্ল। প্রেমের হৃহ উত্তাপই আাণ- 

উঠে-সক(গের- মাঝে লৌন্বর্ঘ! দেখ! বেয়। 

*ভালবাঙদাকে আদ্র নজে ঘুলয়ে 

: ফেলো।-দা।: তেমার বী:পুজ তোমার হছে 

গ্গেহ প্রেষের আবেষ্টন হন্থে উঠবে কেন? 
' বরং তাদের ফেজ. কয়েই তোমা ভালরান। 

জগতের উপর 'ছদ্বিয়ে পদ্ষরে। .. একজন 
-* মহানুভব--র্যকি বলেছিলেন, “আায়ায়. পরি” 

বারকে..জমিআমার. চেথে, বেশী ভাগবাপি 
আমার দেশকে জমার পরিবাদ্গের চেন্সে 

বেণী তাল্যামি, আর জগৎকে দেশের চেয়েও 
বেলী ভালবাদি।* 
 আজলস. যুদ্ধে যাওয়ার সময লুফাট্টারকে 
যেকথাগুলে! বলেছিলেন, . একটু. বালে 

নিলেই সে কগ্গাগুলে1,কি স্বুচ্মর ছয়ে. দাড়ায় 
আমি বদি, আমার দেশকে, তোমার, চেয়ে 
রেশী ন। তালবাসড়াষ, তবে ঝোমাকে, এ 

তালবাসতে পারতাম ন11 | | 

খাট “ভালরাস। সুর্যের মত আপনাকে 

ছড়িয়ে দেয়). আর. দোহ 'সুযারবৃরীর, মত 
আন্মাকে-বীতল ও সন্কুচিত কৃরে «তোলে । 

'মুঙ্ার প্রথম. জাইনের অর্থই, হচ্ছে, প্রেম. 

ছাড়া তোমার আগ কে[নও উদ্লা.খাকবে. 

মা।.. আয..এই প্রেমের  ঠাকুরটী,.. এষনি, 

ঈদযাপররণ যে, টির -রারলিহসয়ে..কাক 
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এসে যে বসবে, এ তিনি কিছুতেই সহ করতে 
পানে লা। | 

একটী স্ত্রীলোক তার একমাত। ছেলে: 

বঙ্গে গিয়েছে বলে হুঃখ করছিল। রাম 

জিজাস! কয়লেন, প্তুমি একটা নিগ্রো 
ছেলেকে পোধাপুত্র নিম্নে আপম ছেলের 

বগ্ত পালন্তে পারবে? তা করতে রাজী 
আছ?” সে বললে, “না ।” “তা হলে চিক 

ওই জন্তই ক্োযাঙ ছেলেটা ময়েছে 1” আসত্তি 
মকলকে বাইরে রাখতে যায়, প্রেম সকলকে 

জড়িয়ে রাখতে তার; প্রেমের পথেই স্বর্গের 
ছথায় উদ্থৃক্ত পাবে। | 

লোকে অপরের অস্কতজতায় কথা বলে। 

অপরের বা একটু উপকার কয়েছে, শাই- 

দফের মত ভার সুঙ্গ কসে নিচে চায় তারা! 

ও শাস্তি শাস্তিঃ! কেন চিছামিছি ঘ্য।ন্- 

ধ্যান কছে? ভগবানের ছো শুধু একখানা 
হাত নঙ। সকল হাতই তান হাত। সকল 

ঢোখই তায় চোখ, সকল মনই তাঁর মন। 
যখন লোকের সঙ্গে কালার করেছ, 

তখন এই কখাটা কি হনে বয়ে য়েশেছিলে 

ঘে. তারা থে: হাতে :নিগ্লেছে,.আবায় সেই 
হাতে ফিরিখে' দেখে'? (হকুত; সে দেওয়ার, 

সহ আম এক হব বের করনে ।. তাতে 

স্যোমাম কি হাতের -সঙ্গে' তো তোমায় 

কাবার নর। তোমার ফারবায়-- ধার হাত 

ভাজ লজে। | 

জিপি ফাকসধায ছচ্ছে- তগ- 

হানেখ সঙ্গে-+ঘে না রূপ-নিক্কে-'শত্র মিত্রের 
অফারে দেখ। ছিচ্ছে। ত|র. লজে ময়। ভতগ ' 

গেম ও সত্য ১৫ 

বান্ কখনও পাওন! ঢুকিয়ে-দিতে ভুল ফরেন 

ন।। নিঃস্বার্থ কাজ করলেই তগখাম্ 'খনী 
হয় পড়েন? যেহাতে তিনি নিয়েছেন, সে 

হাতে হয়ত তিনি থণ শোধ. করবেন না, 
কিন্ত আর এক হাতে আবার শ্ুণ সাহত্তে 

আমল .শেধি, কয়বেন । 
আরে চঞ্চলচিত্ত নাস্তিক, অমন ছটফট 

করছিস কেন? তোর প্রেমের আন 

ছাড়া, জগৎ শাসন করবায় অধিকার বে 

আর কাকু নাই! 

পৌত্তলিকতা কাকে যলে? 

শক্রমিত্ের নাম-রূপকে যদি এমনি বাসন 

ও একান্ত বলে মনে কর, যাতে তার যুগ 

অপৌরুষেয় সত্তার প্রতি তোমায় দৃষ্টি 
ন! পড়ে, তবে তাকেই বলে পৌন্লিকণগ। 

নদী, হদ, বুল, পর্বত গ্রতুশ্ি ্ বতাবদৃশ্ 

দেখলে পরে চিত্ত এমন মুখ, উদ্ুসিগ 
আননাময় হয়ে ওঠে কেন 1--কারণ খামাদের 

সনবীর্ণ ব্যাক্তত্ব বোধ তখন চলে ধা, বে ধার- 

কর! মুখোস পরে আমর! দলের মাঝে' ভিড়ে 
পড়ি, সে মুখোসট তখন খসে পড়ে। 'রুলত। 
তখন তাদের স্থুকোমল মাধূর্য্য দিয়ে আমদের 

সমস্ত ক্ষুত।র বদ্ধন দুর করে দেয়। 

যে প্রাণময় অপৌরুষের নিগ্থ/সবাধু বনে 
বনে তরুপল্লবে সঞ্চরণ করছে, যি:ন নরনাযীর় 
মাঝে তাকে দঞ্চরণ করতে দ্নেে সংসারকে 
নন্দনকাননে পরিণত করতে পায়েন, । জিনিই 

ধন্য» 

* স্বামী রাস্তীর্ঘ 

খ্রি 
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ই 

[ চতুর্থ খণ্ড _বিবৃতি__অনুবন্ধচতুষ্টয় ] 

বেদাস্তশা স্ব প্রথম অন্থবন্ধ অপ্িকাবীর কথ! 

বল! -হউয়াছে। ভ্বিতীয় অথপন্ধ হষ্টতেছে 
বিষয়। বেদাত্তেং বিষয় কি, সে সম্বন্ধে মুল 
দিদন্ধলাকাটী স্মরণ করিতে হইসে । মূলে 
আছে__*নিষয়ে। জীবব্রদ্ধিকাং অুদ্ধটৈতন্ং 

প্রষেরং -ভব্ৈব নেদ্দাস্তানাং তাৎপর্যাৎ।” 
এখন এট মুল লক্ষণটার এক একটী পদের 

তাৎপর্য বুষিতে হইবে । 

প্রথমতঃউ প্রশ্ন হয়, জীন ও ব্রচ্ষের 
এঁকাকে গুদ্ধ চৈতন্য বলা হইতোছ কেন ?-- 
আগ্ছে বুঝি, প্কা কাহাকে বলে। মনে 

ফর, এক আগায় ছধ, আর, এক জায়গায় 

জল আছে। ছুইটী নিশ্চয়ই এক বস্ত নয়। 

এখন ছুষ্টচীকেই যদি এক পান্দ্রে মিশাইয়া 

দেওয়! হয়, তবে বল! যাইতে পারে, ছুধ আর 
জলে এক হইয়া গেল। সাধাগণতঃ এক্য 
বলিতে আমরা এইরূপে ছৃষ্টটী ভিন্ন ভিদ্ 

বস্তব মিশ্রণই বুঝিয়্! থাকি । জীব ও ব্রচ্গের 

ঞ্যকেও বদি ঠিক এই ভাবে বুঝতে 

চেষ্টা করি, তাহা হইলে বলিব, জীব ও 

্ধ স্বপ্নাপতঃ ভিন হইয়াও শ্বরূপেই যদি 

ছুই্ে হিশ।ইয়া| একাকার হইয়া যায়, তবে 
তাহাই হউল জীব ব্রঙ্গের এীক্য। কিন্তু 
আমর! গ্রত্যক্ষহ দেখতে পাই, ভীৰ আর 

ব্রহ্ম ভইটীর স্বরূপ এন ভিন্ন যে, ভপ- 

জলের ষত চয়ের মিশিযা এক 5য়! যাটনার 

কোনও সম্ভাপনা নাট । মিশাষ্টতে হইলে 

ছটা হইতে কিছু কিছু বাদ দিয়া '£কটা 
সাধারণ ধান্মর উপর উভয়ের ভি স্তন 

করিতে হঈটবে। এই দিকে দৃষ্টি রা।খয়াই 

এবং টৈতগ্ত।ংশে জীব ও ব্রন্ষেণ এণা 
দেখিয়াই, চৈতন্োগ “শুদ্ধ” বিংশিষন রয় 

হইয়ছে। ্ 

শুদ্ধ চৈতন্য কাঁঠাকে বলে? যা স্যশ্য 

ধর্মের অতীত এবং ষাহ। একরস। সে “কমন 

বলিতেছি। তুমি জীব, সিচার করিয়া দিলে 

তোমার মাঝে কিকি বসব পাই? তুমি চেন, 

এই হইল প্রথম কথা । কিন্তু .স্ চৈনা 
তোমার বুদ্ধি, মন, দেহ প্রভৃতির ভিতণ দয় 

গ্রকশ পইতেছে। স্থতরাং তুম যে ঢল) 

শুধু এই কথ! বালক্েই তোমার পরিচয শেষে 

হয় না। বলিতে হয়, তুমি চেতন, ঝুঁঞ্িষান্, 

মননণীল, দেহধারী পীব। আরও শেষ 
করিয়! বুঝ।তে হইলে তোমার পিশ(ন-৯[49 

কত উপাধি জুড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু 2াহ। 
সত্বেও একট। বিষয় লক্ষ্য করিতে £চবে যে, 

দেহ, মন, বুদ্ধি ইতা!দি সকলের? অদশ-বদ্ল 

হয়-_ ইহাদের কে(নট।ই চিরদিন একরকম 
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থাকে না। তোমার দেহ নাট, অথচ তুমি 
আছ, মন নাই, খুদ্ধি নাই__মথচ তুমি আছ 

-_.এমন করপন! কর! যায়। কিন্তু আর সব 

আছে--অথচ তুমি নাই, এমনটা হইতে পারে 

না। তুমিও নাই--এই কথ। জানে কে? 

সে তে: তুমিই, অথবা সেই তে। চেতন তুমি 

ব। চৈতন্ত । ন্ুতরাং এইকপে জীবঝকে খিশ্লেষণ 

ক্রয়! পাই চৈতন্ত। 

ব্রহ্ষকে ব্বরূপতঃ বুঝিতে পারি না। তটস্থু 

লক্ষণ দিয়া বুঝি, তিনি জগণের সৃষ্টি স্থিতি 

লয়ের কারণ, তান সর্বজ্ঞ, সব্বশক্কিম।ন্ 

ইত্যদি। কিন্ট জীনকে যেমন বিশ্লেষণ কারয়া- 

ছিলাম, তেষনি ব্রহ্ধকে বিশ্লেষণ কারয়। তা।র 
সমস্ত ধন্ম বা উপাধি হইঙে মুক্ত চৈহন্ স্বকূপ 

পাই। এই অংশে ত।হাও সত ঞ1বের মিল 

আছে । তুমিও স্বরূপতঃ চৈশগ্ঠ, ব্রহ্মও চেতন) | 

আবার চৈতগা স্বরাপের নেলায় ছে!ট বড় নাই 

- তুমি ছে:ট দৈতন্ত, ব্রহ্ম বড় চৈঠন্য, এমন 

কথ! বল] চলে না__ কেননা পূ বব বাঁলিয়।“ছ, 

সমস্ত উপাধি ভাডিধা দিল তবে আবূপেল 

সাক্ষাৎ পাওয়। যায়। ল্্ব!ং বঁল.ত পার, 

উপ|1ধণজ্জিত চৈতগ্ত নিশ্চয় একরন। 

রূপ চৈতভ্াংশে শ্রক্যকে লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধ 

চৈতন্যের কথ। বল। ৯ইগ7ছ। 

এই- 

তুমি আপত্তি করিত পার, শুদ্ধ চৈ৩-ন্যর 

তে! সকল উপাধি উড়া্য়। দিলে, তবে 
বিচার কার কাকে লইয়!? কেননা বিচা- 

রের পুর্ব যখন শুদ্ধ চৈতন্য শগ্রক।ণরূপে 

স্বয়ং দীপ্ত পাইতেছেন_ তখন খিচরের 

গ্রয়েজন1 ভে|মারকণা মাংনপাঁম। কিন্ত 
তবুও যেগুদ্ধ 255 শ্বগ্রকাশ হইয়। দীপ, 

পাঠছেছেন, তিনি তে তোমার কল্পনার নস্ত । 

€লই পরিপূর্ণ লগ্চিদানন্বকে কি তুমি ভোমার 

বোত্তমার ১৭ 

প্ভুমি” বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ__ ওঁ তাকে 
তোমার শ্বরূপ বলিয়। জান কি 1 নিশ্চয় 

জান ন|। স্থতর[ং তাত।কে জানিনার অআপেক্ষন 

যখন রচিয়াছে, তখন বিঢারের . অপেক্ষা 

রচিয়।71 তাই তাহাকে বল! হ্ঈটতেছে 

প্প্রমের মুলে প্রমেয় অর্থাৎ 'অনাধিত 

জ্ঞনের যেগা--এই বিশেষণটী প্রয়োগ 

করিখাঁর ভাঁংপর্য এই 1-. 

রঙ্গবস্তব আর আম্মসস্ত)। এই ঢইটী নিষয় 

রহিয়াছে । যদ্দি এট ছুইটী পিষয় নিনান্ত 

অপ্র/সন্ধ হইত, তবে তাখদের লইয়া কেহ 

বিচার কারাতে যাহ না। যাভাকে [চিনি না, 

জানি না-তাহাকে লহয়া কি ধার ক।খন? 

জাপার এই গুষ্টটী বিষয় যদ নিতান্ত প্রসিদ্ধও 

হয়, তব তা১দূর লইয়া শিচার করা চলে 

না-কেনদা এমন স্থল বিচ[রের কোনও 

সর্থক৬]1 থাক ক1.5ই পিচার করিতে 5 

হইপে তপন, যদন এন্ষ ও আংস্মসস্্ক কে।নঙ 

একরূ:প উট ক এনা যদ তাছ।দের ভাসা 

যথ।»ণ (নকপণ ক বত যাই । এই উপাষে 
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বর্গ শব্দ বৃদার্থক বৃংহ ধাতু হইতে নি, 
তাহ।র সর্থ আঠমগান্। দ্ধ গাল. পাস 

রণতঃ অমর এইট অর্থই তু'ঝণা থাকি। 

গতাথক অত ধাতু ইইতে নিষ্পর আত্ম। পদে 

গ্রন্যেক জীবে গত বা অনু প্রি প্রন্যগাহ্ব।- 

কেই শাধারণতঃ বুঝিয়া থ।কি। এখন যদি 

এইট দুইয়ের একা বুঝিবার জন্য "অয়ম।্া ব্রহ্ম” 

-এই মহাব।ক্য ম্মরণ করি, তাহ | হলে 

শাবাবোধন্ধ।রা ছুই বস্তুর মে।টাযুটা একটা ব্য 
আঁছে--এই মাত্র বুঝিতে পারি। কি 

পূর্বেই দেখিয়াছি, এরূপ প্রকা-জান 'কথার 

কথ! মাত্র, ইহাতে দ্বৈত জ্ঞান থাকয়াই যায়। 
সর্ট 



১৮ আধাদপণ 
তাঁরা ছইটীকে শুনিয়া! এক বলিঙে'ছ- কিন্ত 
অপরোক্ষভাবে এক বলিয়!:অনুভূব করিতেছি 

না। যখন রখ, পরকাজ!ন জন্মিবে, তখন 
দেখিব, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অয় ত্রহ্মনস্ত আমা 
দের দে, উন্জিয়, গ্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহস্কার 

হুইতে পৃথক, তিনি ইহাদের সাক্ষিত্বর্ূপ এবং 

প্রপ্তাগাত্ম! হইতে অভিন্ন। এই অপরোক্ষ 

: প্রকাবোধ জন্মাইবার জন্তাই বিচারের গ্রয়ে। 

জন। যেবস্ত সাধান্যতঃ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, 
বিচার দ্বার। বিশেষভাবে তাহার অর্থকে অধি- 

গত করাই আম।দের অভিপ্রায় 

শ্রুতি-্থৃতির প্রমাণ 
বীর 

এইরূপ এ্রক্যবোধই যে শ্রুতি শ্বতির 

ভাৎপর্যা, তাহ! নিম্নলিখিত বাকা হইতে প্রমা- 

পিত হষ্টবে। শ্রত বলিতেছেন, “আজ্ম। বা 

ভরে দ্রষ্টব--শ্রোঙবাঃ, মন্তবাঃ নিদিধ্যা- 

সিতব্য;»-- এইখানে আত্মস।যাংকার করিতে 

ছুইবৈ এই কথ বলিয়া, শ্রুতি তাহার উপায় 

নির্দেশ করিতোছন,- শ্রবণ, মনন ও নিদ্িধ্যা- 

সন এপানে মনন ও নিদিধ্যাসন অন্ত- 

নিরপেক্ষ ভয় করিতে হয়।: এই জন্ত তাহ! 

দিগকে দর্শনরূপ চরম ফলের উপকাঁরক 

ুষ্টটী সঙ্গ বলা যাতে পারে। শ্রবণ তাহা- 

দের পুর্ব ). উহাতে অপরের অপেক্ষা আছে 
এবং উা অনুষ্ঠেঞ্ণ । শ্রবণ ও মনন দুইটাই 

বিচারের অজ ।. 

৮ খএই এ পরিােরই চি বিতর স্বৃতি 

তে ছন__ 

গঠন আতথাক্ষ্ো | 
.. মন্তবাস্চোপপত্তিতিঃ। 

স্ব পততং ধ্যেরসিতি ঠদর্ণনহেত৭ঃ 1 

পি! রি? 

[১৭শ বর্ষ-- ১৭ সংখা! 

স্ভীব-ব্রঙ্গের একা ভ্রুতিঝাক্য হইতে আগে 

শুনিতে হুখেতারপর "অনুকূল তর্ক স্হায়ে 
তাহার মনন..কৃরিতে হইবে, মনন করিয়া, সর্থ 
নিশ্চয় হইলে সতত উহ ধান করিতে হুউবে। 
এই হইল এক্যদর্শনের হেতু । 

একট! আপত্তি হইতে পারে । ভীর- 

ব্রঙ্গর একাই যে বেনান্তবাকাস্মুক্ধের তাতগর্য্য 

তাহ। কি করিয়া, বুঝিব? সাংখ্যকার কপ* 

প্ররূতিকেই শ্ষ্টি-স্কিতি লয়ের কারণ বলিয়া 

স্থুর কারয়ছেন। প্রকুতির প্রাধান্তস্থটক 

শ্তিবাক্যও খুঁজিলে ছুই চারিট! মলিলে | 

এইরূপে [পরমাধুবাদী নৈশেধিকদর্শনকর 
কণাদও তাহার মতের পাঁরপে।ষক শ্রতর 

প্রমাণ উদ্ধার করিতে গারেন। অপর1পর 
দর্শনকারেরাঁও এই পথ অবলম্বন কাখছে 

পারেন। স্থতরাং জীবক্রন্গের প্রকা্ট যে 
বেদস্তণাক্যসমূহের তাৎপর্য্য, তাহা স্বীকার 

করি কি করিয়া? 

বেদী এই কথাটী বুঝাইন।র জন্য উপ- 

ক্রমোপসংহার ন্তায় অবলম্বন 

শিনি বলেন, এ কথ সাধ।বণ লে।কেও 

ক্বীকার করিবে যে, কেহ কোনও একটা 

খিষয় বুঝ|ইতে গেলে যেমন গোড়াতে মুল 

কথ। দিয়াই প্রসঙ্গ উত্।পন 

শেষেও মুল কথ! দিয়াই গ্রাপঙ্গ শেষ করে। 

মাধা অনাস্তর অন্য।ন্ত কথা থাকতে পাকে, 

কিন্ত এ অবান্তর কথাগুলিকেই উক্ত শপ 

স্নের তাৎপর্ধ্য বলিয়। কেহ স্বীক।র করিবে ন। 

ষে বিষয়ে সঙ্গের সুচনা) সেই বিষয়েই ফি 

তাহার সমাপ্তি ঘটে, তবে উহা তাঁৎপধা | 

জীকরন্ষেন এক্যসম্বন্ধও আমরা দেখাতে 
শতিতে ধেমন এই কথা ধরিয়া 

নি প্রসঙ্গে উপভ্রম হহয়।ছে, তেমনি ওই 

করিয়াছেন। 

করে, ছেদ'ন 
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কথাতেই তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। 

কিন্তু গ্রক্ৃতি প্রভৃতির কথ! এইরূপ উপক্রম 

উপদংহার-হ্যায় দ্বারা সমর্থিত হবে না.। 

এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন| ও 
প্রম।ণ ব্র্ধহত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম হই 

পাদে ড্রষ্টবা। 

এই্টরূপে জীব ব্রন্মের একাই যে বেদাস্তের 

বিষয়রূপ দ্বিতীয় অনুবন্ধ তাহ! নিরূপিত 

হইল। 

শম্যহ্া হইল তৃতীয় অনুবন্ধ ৷ কিসের 
সবদ্ধ ?--নিষয়ের সহিত প্রমাণের বন্বন্ধ। 
জীব ব্রন্গের রক্য হইল বিষয়। আর তাহার 
গ্রমাণ হল উপনিষৎ বাক্াসমূ । এই 
ছুয়ের মাঝে বোঁপা ও বোধকের সম্বন্ধ । 

ভীব-ব্রদ্মেধ প্রকারূপ গ্রামে 'বোধা, আর 
উপনিষং প্রমাণ সমূহ তাহার বোধক। 

এখানৈ' পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে 

পারেন, উপনিষর্বাক্যকে * তুমি কি করিয়! 

এঁকোর বোধক বল? কিছু বুঝা ইতে হইলে 

শবের সাহাযো বুঝাইডে ছয় এবং সে জন্ত 

শবে'র বাচকতু ও লক্ষকত্ব হৃষ্টটা শক্তি স্বীকার 

করিতে হয়। তুমি জীবব্রন্ের প্ক্যকে বলিতেছ 

য্দান্তসার 
হা .. 

1১% 

বোধা? আবার এ কথাও বলিয়া, এই কা 
সমস্ত ধর্ম ণা উপাধির অভীত। যদি তাহাই 
হয়, তাহ! হুইলে শবের শক্তি তে! সেখানে 

পৌছইতে পারে না । সুতরাং কি করিয়৷ 
উপনিষদ্বাকা এঁক্যের বোধক হইবে? 

এই আপত্তির উত্তরে বেদাস্তী বলিতে- 
ছেন, আচ্ছ', তোমার মনোগত অভিগ্রায়ট| 

কি? 'জীবব্রন্মব এীক্য শববোধা নহে-_ 
ইহার দুইটা বযাখ্য। হইতে পারে। হয় উহ! 
শব্দের বাচা নহে, অথবা! উহ শবের লক্ষ 
নহে। জীব্র্গের কা যে শব-বাঁচা অর্থাৎ 
সাক্ষাতভাবে শবদ্ধারাই উহা বুঝাইয়! দেওয়। 
যায়, একোর কথা বলিলেই এঁক্র' অপরোক্ষ 
অনুভূতি হয়, এমন কথ! তো আমরা কোথাও 

বলি নাই। বরং আমর! ইহার বিপরীত 

কথাই বলিয়াছি। নুতর|ং আমর! যে কথা | 

বলি নাই, তুমি তাহ! ধরিয়া আমাদের দোষ 

দেখাইতেছ। তবে তুমি বলিতে পার, যাহ! 

অদঙ্গ অর্থাৎ সর্বধর্শের অতীত, তাহাতে 

শবের লক্ষণাশন্তিই বা পৌছাইবে কি 
করিয়া? কিন্ত লক্ষণাসাহায্যে যেকি করিয়া 

জীবব্রঙ্মের এক্য বোধগম্য হইতে পারে, তাহ! 

আমর! পরে দেখাইব। (২*) | 
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একট! অন্যায় করে তার জন্ত অনুভাঁপ হলেই 

তোমরা মনে কর, অন্।য়ের যথেষ্ট প্রায় *চ্ত 

করা হল। কিন্তু কতটুকু অন্ুভাপ তোমরা 

করতে পার, কেনই বা জন্থৃতাগ কর, হা কি 

তলিয়ে দেখছে? অনেক ক্ষেত্রে অনুতাপ 

দেখা দেয় তখন, যণন অগ্ত।য় ধর। পড়ে যায়। 

তোমার অন্তায় তুমি যখন করছ, তখন ত। 

গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না, আর যেই 

অপরে কাছে সেট! গ্রকাশ হয়ে গেল, 

অমনি যদি ত। গুরুতর হয়ে উঠে, তবে অমন 

গুরুত্ববে!ধের কোনও মুই নেই। আর 

লোককে মুখ দেখান ভার হনে মনেকরে 

যর্দি অনুতাপ জন্মে, তবে অমন অনুতাপ 
হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভাল। ওর চেয়ে 
যারা অন্যায় করে সমাজের সঙ্গে তাল ঠুকে 
বেড়ায়, তাদের পৌরুষকেও অন্ততঃ গ্রশংস! 

করব। 

কোন্ অনুতাপকে সত্য বলব? অন্যায় 

করামাত্রই সগ্থঃ সগ্ঃ যে অন্গতাপ বুকে তুষের 

আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তাকেই বলব খাঁটা 

অনুতাপ । ওই হচ্ছে বিধিদত্ত সাজা। ওতে 

প্রমাণ হচ্ছে যে, অন্যায়ের গুরুত্ব ঠিক 

নিরপেক্ষভাবে তুমি বুঝতে পেরেছ, আর 

কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তোমাকে তার মুল্য 

নির্ধারণ করতে হয়নি। 

তারপর এ-ও ক্লি, শুধু কৃতকর্মের জন্য 

অন্ুশে।চন1! করেই জীবনটা কাটাতে হবে? 

কাজ মরলেও কি ত!র ভূতট! পেছানে লেগেই 

খাকঠৰ? তুমি বলবে, কই; হার চেষ্টা 

করেও তো অন্ুশোচনার হাত হতে নিস্তার 

পাই না-ও যে প্রকৃতির আইন। তা 

হেো]ক, কিন্ত গ্রকৃতিরও এ-পিঠ ও-পিঠ আছে 

---ওপর নীচ আছে। উন্নত প্রকৃতির কাছে 

নিয় প্রকৃতিকে পরাস্ত ভতেই হয়_-নইলে 

শুধু প্রকৃতির একট! ধাপ অকড়ে পড়ে 

থাকলে আর কি লাভ হবে? আসলে 

তোমার মাঝ থেকে অন্তায় দূর করতে হবে, 

পাপের বংশ নির্কংশ করতে হবে। কিন্তু 

তার পক্ষে.'অন্ুতাপ একট। অন্ততম বিধান 

বলে ওই একমাত্র বিধান নয়। 

ক্ষানুতাপ করছ ভাঁলই-_ চোখের জলে 

মনের কলুষ ধুয়ে যাক- কিন্তু তার মাঝেও 

নিজকে জাগিয়ে রাখতে হবে। শুধু প্রক্ক- 

তির আকন বলে একটা সাজা মেনে নিলেই 

সেটা সম্পূর্ণ হয় না--তাহলে আবার সেই 

প্রকৃতির আইনের বলেই ওট! ভুলে যেতেও 

তোমার বেশীদিন লাগবে না । এমনি করে 

বার বার অন্তায় করবে, অনুতাপ করবে, 

আবার তা ভুলে যাবে-তাহণে সংশোধন 

হবে কবে? তা ছাড় অনুতাপে যদি চিত্ত 

আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কি করে অন্তায়ের সংশোধন 

হবে, তার কোনও চিস্ত। না এসে কেবল বুদ্ধি 

বিভ্রাস্তই হয়ে ওঠে বা শাস্তির বিভীষিকার 

প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, তা হলে, যদি 

কোনও দিক দিয়ে মার্জনায় একট। পথ 

দেখতে পাও, তবে অমনি সমস্থটা প্রথণ 

ওই দিকে ঝুঁকে পড়বে। নির্দিষ্ট মেয়াদের 

পূর্বে যদি অপরাধী ছাভা- পার, তাহলে ক্গে 
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কার।মোচনট।কে একট। লাভ বলে মনে করে 

মৃত্র-_অথচ তাতে তার চরিত্রের কোনও 
সংশোধন হয় না -তে।মারও ঠিক তাই হবে। 

তুম নিজের মনের জালা হতে বাচবার জন্ত 
ছট্দটু করছ তখন_যদি জালা এড়।বার 

কোনও পথ পাও, তাহলে তো। বেচেও 
য4 ! ্ 

এই জন্যই" বলি, অন্তাপযদ অন্যায়ের 

স্ব 51বক শাগ্ত হয়) তণে তুমিই তেনাকে 

সে শাস্তি দাও। অনুতাপ না করে পারছি 

71. তাই করছি-গুধু এইটুকু হলেই যথেষ্ট 

লোক-জানাজ।নিতে যে অনুতাপ, 

তার তে। কথাই লাই--নিজের বিবেকের 

তাড়নাতে যে অনুতাপ উপস্থিত হবে, তাকেও 

হপে 51) 

|নজের শষ্য পাওনা বলে ভোগ করতে হবে 

--মনে করতে হবে) “আমি যে ক'জ করেছি, 

তার স্ব।ভাবিক গ্রাতক্রিয়াবশতঃ এই যে 

গ্লানি উপস্থৃত হয়েছে--এ হতে আমি কোনও 

রকমেই রেহাই পেতে চাই না-_আম 

পরিপূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে এই শান্তি ভোগ 

করতে চাই । এই সাজ! যেন মনের মাঝে 

এমন একট। দাগ! দিয়ে যায়, যাতে ভবিষ্যতে 

কোনও একট। অন্তায় করতে গেলেই এই 

গ্লনির কথা মনে করে থমকে দীড়াতে হয়|” 

অন্যায়কারী আমি একটা--আর বিচারক 

আমি আর একটাঁ_-এই পার্থক্য জ্ঞান 

টুকু যদি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তবে অনেক 

চুর ' এগিয়েই বলতে হবে। অন্তায় করে 

প্রায়ই আমর] গরকে বিচারক দীড় করাই। 

ধাকে বিচারক করছি, তার কাছে যদি 

সম্পণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারি, তা 

হলে তো কথ।ই নাই- কেননা তাহলে 

তে| তীর বিচারই আমার বিচার হল। কিন্তু 

আয্মশাসন . ২১ 

যদি তা না পরি, তবে নিজের আমিটাকে 

শুধু অন্য/য়ক।রীর কোঠায় পুরে রাখলে 

চলবে নাঁ_বিচ্সরক আমাকেই হতে হবে। 

নিজকে প্রশ্ন দিলে চলবে না-_একদিকে 

অন্ঠ|য় করণ, আর. 'একদিকে অপরকে পিচারক 

দড় করে নিঞের সাফষ্ট গাইতে থ।কব-__ 

তার চেয়ে নিজেই নির্মম হয়ে নিজের বিচার 

করব- তবে না আমার মংশে।ধন হবে। 

(মাকে কোনও অসস্থযতেই তাল বলতে 

পারি না। তাহ শুধু মুড়ের মত অনুতাপ ভোগ 

করলেহ্ট যথেষ্ট হবে না। “আমিদকে তার 

এক গ্রান্তে দ্রষ্টার আসনে বপিয়। "রাখতেই 

হবে। তাই বলি, যদি আস্মগুদ্ধির ইচ্ছা 

থাকে, তবে অন্ততাপকে আত্মশাসনরূপে 

গ্রচণ কর। এগুধু প্রকৃতির দেওয়া সাজ! 

হবে কেন?--এ সাজা তুমিই তোমাকে 

দিচ্ছ। কেন দিচ্ছ ?__থান পুড়িয়ে সোণাকে 

থাটী করবার অন্ত। এর পেছনে একট! 

জলস্ত ইচ্ছার প্রেরণ!__-একট। সমুজ্বল পরি- 

থাম দৃষ্টি আছেই। তুমি স্পই্টঈ দেখতে 

পাচ্ছ, কিসের ভন্ত কি হচ্ছে--কোন কর্দের 

কি ফল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা দেখে বাসনার 

হত হতে ভবিষ্যতের জন্ত বেঁচে যাচ্ছ। 

তুমি ভাল কর, কি মন্দ কর-_তাতে 

অপরের লাভ লোকসান হওয়ার চেয়ে তোমার 

লাভ-লোকসানটাই বেশী হবে। তার 

একটা প্রমাণ দেখ, তুমি যদি বাস্তবিক 
একট! ভাল কাজ কর আর অপরে তাকে 

মনভাবে ঠীহণ করে, তবে তাঙে তার 

বৈষয়িক ক্ষতি হতেও পাঁরে, না-ও হতে 

পারে) কিন্তু সে সব বঞ্চাটের দিকে" ন 
তাকিয়ে তুমি যদি নিজের প্রতি বিঙগাসটা 

অটল রাখতে পার, তবে 'স কাছে তোমার 
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যে ভাল হবে__সে 'মবধারিত। মন্দ কাঁজের 

ফগও তেমনি অপরে বর্তীবে' কিনা, সেট। 

দুবের কথা-.কিল্খুা তোমার উপর যে 
বর্তাবে-_-সে নিশ্চয় । কাঁজেই তোমার 

ভালমন্দ কাজের জন তোমারই ক্ষতি বুদ্ধি 

সন চেয়ে বেশী। সুতরাং তোমার ল|ভ* 

হেো।কসান বুঝে তেমাকে শাসন করতে 

1১৭শ প্য- ১৭ সংখ 

একমাত্র তুমি পার। -আব নিজকে যে 
লুক স্ায়দ্ণী বিচারক হয়ে শালন করতে 

শিখেছ_পাপ তাকে কখনও *পর্শ করতে 
পরবে না। এই জন্য স্বভাবের বশে শুধু 

অনুতাপ ভেগ করলেই অন্তায়ের শাস্তি 

প্রচুর হবে না--তার অন্ত আব্মপ।সন 
গ্রয়েজন । 

ই 

( ূর্ানবৃত্তি ) 

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়।ছে.- উবার অরুণ- 
রাগ মুছিগা গিয়া সবিতার হিরণ কিরণে 
রুষীর্ঘ' সমুক্জল হইয়। উঠিয়াছে। ক্রাক্ষণ 
ও উহার 'সঙ্গীর। আসিয়৷ দেখিলেন__এ কি, 

নন্দ কোথায়? এই যে কালও তাগার! দেখিয়! 
্রিয়াছ্থে ব্রাহ্মণের বিশ্তীর্ণ কৃষিক্ষত্র শসা- 

গুচ্ছে সোনায় ছায়া ছিল, আদ তাহার 
এ.কি পরবর্তন। একরান্রর মাঝে কে 

এমন করিয়া দ্মস্ত ধান কাটিয়া আটা বাধিয়! 
স[জ[ইয়। রাখিয়াছ? এ কি একলা 

মানুষের কান? কাল সন্ধ্যায় ন্ন ছাড় 

তো আর কেহ এখানে হিল ন|। সেইবা 

আজ কোথায়?" 

তুঁজিতে খু'জিতে ক্ষেতের আর এক 

প্রান্তে সকলে গিয়৷ দেখিল__কি অপরূপ 
দৃষ্ঠ 1 নন্দ পূর্ববান্ত হইয়া বসিয়া জাছেন, 
শিথিল হম্ত হইতে কান্তেখানি খসিয়! 

পড়িয়াছে - এখনও শরীর হইতে শ্রমজলের 

চিহ্ন মুছিয়! যায় নাই | কিন্তু চোখে-মুখে 

এ কি অপূর্ব ভাব! অর্ধনিমীলিত ঢুইটা 

নয়নের কোণে শিশিরবিগ্দুর মত ছুই বিন্দু 
অশ্রু আসিয়৷ জমিয়াছে_তাগতে গ্রভাত- 

কিরণ পড়িয়া হীরকণপ্ডের মত জলিতোছ__ 

সমস্ত মুখখানিে 'একটা আত্মহারা তন্ময়তার 

দীপ্তি! কে তাহাকে দেখিয়া বলিবে, এই 

কি সেই পারিয়। নন্দ-না সমাধি-আসনে 

মগাভাবে মগ্ন এ কোন্ যোগিরাজ | নন্দকে 
দেখিয়া সকলে ত্যস্তিত, মুগ্ধ হইয়া দূরে 

দাড়ায় রহিল--কাছে গিয়া কোনও গ্রশ্গ 

করে, এমন সাহসে কাহারও কুলাহল না।. 

অবস্থা দেখিয়! ব্রাহ্মণ বুঝতে পারিলেন, 

কাঁলিকার রাত্রের ব্যাপার নিশ্চয়ই দেবতার 
লীলা? ধে-ননকে তিনি এতদিন সামন্ত 

পারিয়। ভৃত্য ঝলিয়া গণ্য করিয়া আসিতে 
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ছিলেন--তিনি তো সামান্ত নহেন- তিনি: 

য়ে দেখানুগৃহীত,.. অস্ম্যন্ট। শক্্ধির, মহ. 
সাধক। তিরুপুস্কুর মন্দিরের পাধাণ-বুয়ের 
সথানচাতির কথ! তাহার (মূনে পড়িয়। গেল। 
ভক্তকে, দর্শন দিবার জনা ভগবানের কি 

আকুলতা-_ঠাছার অলৌকিক মহিমায় কি 

করিয়। অসম্তনও সম্ভব হয়--এ সমস্থ ক! 

তিনি যে পূর্বে না. শুনিয়াছেন, তাতা নয়। 

কিন্ত আরিশ্বামীর ধর্মই এই, চোঁখে দেখ। 
ব্যাপারও তাহার শ্মরণে থাকে 7 না।.. অস্ব 

ব্যাপার দেখিলে বা শুনিলে শ্গণকালের 

জন্ত তাহার মনে একটা স্তস্তিত ভাব আসে 

মাত্র-কিসে যে কি হল, তাহার সম্যক্ 

তাঁংপর্ধ্য সে বুঝিয়! উঠিতে পারে না। কিন্ক 

পর মুহুর্তেই সংসারের আবিলতা আপিয়। 

আবার তাহাকে অড়াইয়া ধরে_আর সে 

যাহা দেখরিয়াছিল না শুনিয় ছিল, প্রন্তাক্ষেব 

বিষয় হলেও তাহ।র কথ! সে একেনারে 

ভুলিয়া যায়। ত্রাঙ্গণেরও ঠিক এই দশা হইয়। 

ছিল--চোথে দেখিয়াও তিনি অন্ধ ভইয়। 

ছি'লন। ম্বতিহীনতাই অবিশ্বাসের চূড়ান্ত 
শান্তি। 

কিন্ত আজিকার ন্য।পারে তাহার চমক 

ভাঙ্গিল। পুর্ব(পর তার সমস্ত কথাই ল্্রণ 

হইল-_কার্ধাকারণের শৃঙ্খলা আলে!চন! 

কারয়া ভগখনের ইঙ্গিত যেকোন দিকে 

লক্ষা করিতেছে, তিনি তা! স্ুম্পষ্ট দেখিতে 

পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, সংসারের পাষাণ 

বক্ষ খিদীর্ন করিয়। ভক্তির, জাহ্নবী ধারা 
যখন বিশ্বনাথের পানে ছুটি! চলে, তখন 
ব|পির বীধ দিয়া ভাঠাকে আটকাইয়। রখি- 
বার চেষ্ট। বুখ। | নন্দকে তাহার অভীষ্ 

ইহাতে (নবুক্ত. করিবেন, এমন শক্কি তাহার 

কোখ।? ই তৰে যেতিমি এতদিন বাধ। 

ধন ২৭ 

দিয় আসিয়াছেন। এও সেই বিশ্বস্তরের 
ইচ্ছায় ।. ভক্কের মান বাড়াইসাঁর অন্ত অভ- 

স্তুকে দিয়। তিনি তক্তকে পীড়ন করান; 

তাহাতে ভক্তের 'ভাকির দৃঢ়ত1 জগতেব সম্ধুপে 

সমুজ্জল হুয়া প্রকাশ তে! হুয়ই.- পীড়নকাবী 

অতক্তও ভক্তের মহিমা দর্শনে দিব্য জ্ঞ।ন 
লাভ করিয়! ভরিয়া যায়। 

এই সমস্ত কথা ভাবিয়া ব্র।ঙ্গণের জদয় 

অভিভূত হইন়! পড়িল। তিনি হাসিপেন কি 

কদিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না) 
একণ|র ইচ্ছ। ভষ্টল, ছুটিয়। গিয়। নন্দের পায়ে 

লুটা্য়| পড়েন, কিন্তু তীভার স্তব্ধ গম্ত'র 

ভব দেখিয়া সে সাহসহষ্টলন।। উহার 

সকল পদ্ুত্বেও অভিমান চূর্ণ হইয়া] গিমাছ-_ 

জাতি, কুল, শীল, নিগ্াব বড়াই আর তাহ'র 

মাঝে নই তভার সম্মুখে এমন 'একটা অপ. 

রূপ বুহৎ সস্ত তিনি দেখিতে জাজ 

যাহার কাছে সংগাবের সকল গৌণ"ই তুচ্ছ। 

বহুক্ষণ পরে নন্দের ধ্যান ভাঙ্গল । ঠিনি 

যে অপার রসের পায়রে ভ সিতেভিলেন, 

সেথান হইতে কে যেন তাহাকে কূপের দিকে 

ঠোলয়া দিল। কিন্তু তখনও ন্া“বণ ঘোর 

নয়নে লাগিয়া রহিয়াছে--নন্দ বুব:* পরি 

তেছেন ন1, তিনি কোথায়, 

আপিয়ছেন। একবার চক্ষু মেলয়া গাভিবের” 

দিকে তাকইতেছেন_ চোখের সমান ভায়।- 

মুন্তির মত জগৎ ভা(সয়! উঠিতেছে, যেন তাভর 

মাঝে কোথাও বাস্তবতা নাই-_ সপ যেন 

কুয়াসার আনছায়া। আবার কখনই চক্ষু 

মুদি! অনন্ত জ্যেতিঃর সমুদ্রে ডু'বয়। যাইতে- 

ছেন। এইরূপে বাহিরে-তিতরে কয়েকবার 

আন।গোন। করিয়া পরিশেষে নন্দ মপপর্শ 

বাহ্ চেতনা ফিরিয়া প|ইলেন। 

কি ক'বন্ত 



৯ ্ আাধাদপণ, 

বহির্জগতে ফিরিয়! আসিয়! নন্দের সমস্ত 
কথাই স্মরণ হইল। মাঠেধ দিকে চাহিয়া 

দেখেন_-মকল কাজই শেষ ॥হ্ইয়! গিয়াছে। 

অদূরে দেখেন, তীছার £ভূ ও অগ্তান্য সঙ্গ 

তীয়ের। সসম্ত্রম প্রতীক্ষায় দীড়াইয়। । দেখিয়া 

আঁর কিছুই বুঝিতে নাকি রহিল না । নট. 

রাজের অপার করুণার কথা ম্মরণ করিয়া 

তাহার খধুকখান। আবেগে ফুলিয়! ফুলিয়। 

উঠিতে লাগিল, ছুই চক্ষু ধািয়া মজঅ জল- 

ধারা বছিতে ল।গিল-বিনশ হৃদয়ে তিনি 

ভাবিভে লাগিলেন, “হায় 'গঁভু, 

অন্তস্তলে যে ক্ষুদ্র কীট, সেও তমা দৃষ্টি 

এড়াঈয়। যায় ল- এম অকিঞ্চন'ক মেকৃপ! 

কর্রবে-এ আর ছশ্ধ্য কি? একদিন 

পরীন্ষীর কঠোরকার কণা ভাবিয়া জণ্য় 

'গন্তধের 

সাহস বা।ধয়|।গল।ম, কিন্তু হখন ৮1 বাঝতে 

পারি নই --পিপদ ডাঞিয়। আনিদ। তুমি 

তে। দূরে সারয়। দডাও না। তু'ম যে 

দয়াল_ তুম যেদ্রদীর দরদ বুঝয়। তাহা রই 

অ।থি্জলে আখিজল মিশাঃয়া কীদিয়া অ'কুল 

হও । আ।ন আশিশ্ব শী আমরা বিপদে পয! 

তোমাকে দূর ভ।বিয়| ডাঁকিগ' মার--একবার 

ভাবিয়। দেখি না, বিপদের মঝেও যে তুমি 

এবুকে করিয়া রহিয়ছ_-বেদন|র ভগ লই- 

তেছ!-তুমি যে আমাকে ডাকিয়/ছ, সে 

কথায় আর ভিলেক সন্দেহ কর না- ন।ঠলে 

অমন করিয়। আম।র পথের বাধা সরাইয়| 

দিবে কে?” 

্রঙ্ষণ এতক্ষণ দুরে দীড়।ইয়! ছিলেন-, 

নন্দকে বাহ পাইতে দেখিয়া একেবরে ছুটি] 

আসিয়া তাহার পায়ে পড়িলেন, অশ্রুরুদ্ধ কে 

বলিহ। উঠিলেন, “প্রভো।ত তোমার চরণে 

যখন তোমাকে চিনিয়।ছি, 

[ ১৭শ বর্য--১খ সংখা 

অনেক অপরাধ করিয়াছি- এ অধমকে মা 

কর।” 

বলিয়াছি, নন্দ দৈন্ের অবতার । ্ 
নার প্রভুকে পদতলে লুঠিত দেখিয়। সশস্ক 
হই পিছু হটিয়া গিয়। ঝলিলেন, প্রত, 
একি করিতেছেন। জামি অস্পৃশ্য পারিয়! -. 

এমন করিয়! আমাকে অপরাধী করিতেছেন 

কেন? আপনাদের চরণপ্রসাদেই না আমি 

নটর|জের কৃপা লাভে ধন্ত হইর়াছি।” 

বর্ষণ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, 

“আমি অন্ধ- মহ] অন্ধ! তোমার মত রতুকে 

এঞ্জপিন চিনিতে পারি নাই । আল *ইতে 

আমাদের 'গ্রভু ভূংতার সম্বন্ধ বিপর্য।য় 

এখন তু'ম আাম।র প্রভু গাম তোম।র 

দসনুদাস ০সণক মাত্র। মঠ।কতলর পা? 

তু'ম, "া।ম তহানার পথরে।ধ কিন, এমন 

[ক সাধ্য আম।গ আছে? কিন্তু তবুও এগার 

ইনি _. 

তখন আর 

তে।ম।কে - সহজে ছাডড়িতেছি না। তু'মহ 

যে একা এক আনন্ধ|মে যাবে, ভাছা 

হইতোছ না তুমি আমার গ্তরু--এ অধমকে 

তর।ইপার ভ|র৪ তোমাকে লইতে হইবে ।” 

গনদ ন্যস্ত ভয়! কহিলেন, “গাভো। 

সংস।রে আপনার বনু কর্তব্য রঠয়|/ছ--_ 

আপান উদ1সা £ইয়। গেলে আপনার মংনার 

দেখিবে কে?” 

ব্রাহ্মণ গদ্গদকণ্ঠে উত্তর করিঙ্েন, 
ভাল, তোমার আদেশই আমি শিরে'ধাধা 

করিল।ম। যখন সঙ্গে লইলে ন1, তথন ঝুধি- 

লাম, আমার এখনও কর্ম শেষ হয় নাই। 

তে।মর আদেশেই আম সংসারে থ।কিব, 

কিন্তু অমি কিরূপে সংসার করিব-আ।মাকে 

দ্জ। করিয়া সেই উপদেশটা দিয়। যাঁও।” 



উশাখ, ১৬৬১ ] 

নন সঙগসা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, শ্রী, 
পুত্রকে যেমন প্রাণ দিয়! ভালপাস, যেমন 
প্রাণপণে গাহাদের সেব কর-- তেমনি 

ভগবানকে ত।লবাম, তার সেবা কর-_ 
এই আমার উপদেশ।” 

বর্ণ মাটাতে মাথ! ঠেকাইয়৷ বলিলেন, 
পপ্রাপণে তোমায় আদেশ পালন করিতে 
চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমাকে আরকি 

দেখিশ্ডে পইব না? আবার কবে তম এ 
জাসকে দর্শন দিবে?” 

অঙ্গ আবার তাহার সহজ অবস্থা ফিরিয়! 
পাইয়া, রহন্তপূর্ণ হাসি হ।সিয বলিলেন, 
*প্রন্তো, যে চিদান্বগমে একবার প্রবেশ করে, 
সেকি আর [ফরিয় আসে?” এ কথার 
ভাংপর্ধ; তখন কে বু।ঝতে পারে নাই--পরে 

ইহ! গ্রকাঁশ পাইবে। 

শ্রহ্ধণ অগহয। অশ্রুলঞ্জল চক্ষে নন্দকে 

বিদায় (দিলেন। 

আজ নন পিঈরমুক্ত বনবিহঙ্গের মত 
স্বাধীনতার অ।ননে ভরপুর । এভদ্দিন সধ- 

লার পর গজ তাহ|র মন্স|ধ পুর্ণ হইতে 
চলিল। যেনটঝজের কথ। গুনিয়া অবধি 

তিন প|গল হুইয়।ছিলেন, অজ তাহ।কে 

প্রত্যক্ষ দেখিয়া! নমন মন পার্ক করিবেন। 
এ'আঁননা যে তিনি কোথায় ছাপইয়! রাখি 

বেন, তাহ! ভাবিয়া পাইতেছেন না। 

ছা ভাঁর্কক এখানে প্রশ্ন করিতে 

পারেন, যে নন তাবের গতীরতাক্ন এতদুর 

তন্ময় হয়া যান ঘষে সর্বাত্রই তঁ।হার নটরাজকে 

আঙ্যক্দ দেখতে পান, তান আবার 

বিশিষ্ট একস্থানে বিশেষ একটী রূপ দেখবার 

ভ্রীনদ ২৪ 
জন্ত এ বাঁকুল হইলেন কেন? এ কথাব 
উদ্ধুর ভাবুক দিতে জানেন। স্থল আর সৃঙ্ের 
যে ভেদ, তাহা! কাচার পক্ষে বিশেষ প্রয়ো- 
জম 1 যে স্থলদৃষ্িসম্পন্ন, স্কুলের মায়! ষে 
কাটাইয়া। উঠিতে পারে নাই, সেই সাঁধকই 
হুক্মদর্শনের জন্য লালায়িত হইবে, সেজন্ত 
স্থলকে বর্জন করিতে সে পশ্চাৎপদ হইবে 
না। আমর! গগ্রতাহ স্থুলের উপাসন! করি- 
তেছি, তাই সুক্ষ দৃষ্টির প্রসার করিবার জন্ত 
হুঙ্ষকে বড় আপন দিই, স্থূল ভেদ করিয় 
সথক্ম্ের দিকে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা 
করি। আমর! বলিতে পারি, হুক্ষে যখন 
পাইলাম, তগন আর স্থূল লয়! কি করিব? 

কিন্তু সত্যের তো স্থূল হুঙ্ ভেদ নাই 
--উচ। যে অগগ্ড একরন রূপে জগতের 
সকল অবস্থাতেই অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! রহিয়াছে । 
সত্যদণাঁ সিদ্ধ দৃষ্টির কাছে স্কুলের মর্যাদা 
আর সুক্ষের মর্যযাদতে তারতম্যের কোনও 
বিচার আসে না। সিদ্ধ ভক্তের কাছে 
সকলই সত্য -সকলই স্নর। ননের দেহ, 
মন, প্রথণ_ সমস্তঠ নটবাজে সমপিত। তাই 
নটর[জকে [হান যেমন পরিপূর্ণ অ।বেগে মন 
দিয়া পাইয়।ছেন, তেমনি পরিপূর্ণ আবেগে দেহ- 
ইত্জ্িয় দিয়ও পাতে চাহিতেছেন। তাহার মন 
যেমন গ্রিয়তমের সঙ্গ কারয়া তৃপ্তি চ।হিতেছে, 
দেছও তেমনি সার্থক খুগতেছে। ছুইয়ের 
আকাজ্ষাহ তার কাছে সত্য-ছুইয়ের মাঝেই 
তিনি রগিকের আকর্ষণ অন্থভব কাঁরতে- 
ছেন। এই জন্য মনে গ্রাণে বাঞ্চিতকে পাঠয়।ও 
তিনি অ|কুল ছইয়! বলিতেছেন--প্ত।র প্রতি 
সম তরে কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ৮ (ক্রমশঃ) 

চু মাকে 



সেবকের আত্মকথা 

উসপকনেেস০পল তি 

বনু স্থকৃতিবশতঃ প্রীগুরুর চরণে আশ্রয় পাই- 

য়স্থি__জানিয়াছি, তাঁহার সেবা জীবর 

পরম পুরুষার্থ। তীহারই কৃপায় তীহাকে 

ধারণ! করিবার চেষ্টা করিয়াছি । কি বুঝি: 

যাছি, আগে তাচাঈ বলিব। 

জগতে তঈটী পর! _ একটী নীচের দিকে 

নামিয়। ক্রমে জড়ে পরিণত হইতেদ্ছ, আর 

একটী উপরের দিকে উঠিয়া জড় হইতে 

চৈন্ময় সততায় ফিরিয়া যাইতেছে । দুইটা 
ধারার মুলে ছুইটী শক্তির ক্রিয়া__নণিছা।শকি 
ও গুরুশক্তি। অনিগ্য/শক্তিত্তেই অ।ম।দের 

ংগার বন্ধন ঘট”তছে। কিন্ধু বন্ধন তো 

চিরস্থারী নয়__তাহা1 হইলে যে দুঃখের শেষ 

থাকিত না । যেমন বন্ধন রহিয়াছে, তেমনি 

বন্ধনমোচনেরও উপায় রহয়াস্ছ। যে শক্তি 

ভবধন্ধন খগ্ডন কবিয় উদ্ধদদিকে আমাদের 

ধীকে গ্রচোদিভত করিচ্তেছে, তাহ!ই. গুরু 

শক্তি। গুরুশক্তির অধিষ্ঠাত যিনি, তিনিই 

_ জগব্গুরু। তিনি নিত্য সত্য-যুগে যুগে 

বন্ধনপীড়িতের বন্ধন-মোঁচন তাহার করুণার 

নিদর্শন । 

কিন্ত মুক্তি লাভ কর আর গুরুশক্তি 

অর্জন করা এক জিনিষ নয়। পরীক্ষায় পাশ 
করিলেই সকলে শিক্ষকতার যোগ্য হয় না। 

পাশ-কর পণ্ডিত অনেকই আছে, 
অপরকে পাশ*করাইঈতে পারে কয়জন? 
আধ্যাম্মিক জগতেও তেমনি। জীপমুক্ত 
মহাপুরুষ অনেকেই থাকিতে পারেন, কিন্ত 
সকলেই গুরুর আসনে বসেন না। 

কিন্তু 

গুরুশক্তি যাহার ভিতর ফুটিয়া৷ উঠ্ঠিবে, 

তাহার, আর চুপ করিয়! বনিয়৷ থ।কবার 

সাধ্যপ্রী, ইঁ নরালায ব্রহ্মা নানদে মগ্র থাকিয়া 

তিনি তৃপ্ত প।ন না--(নখিল ম।নণের মহা 

মেলায় আসিয়া তিনি উপাস্থৃত হন। এই 

জন্যই বদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর, বীন্ুত্রীট, মহ- 

্দ গ্রভৃাতকে শত অতাচার সহ করিয়া ও 

সমাজের কল্য।ণে আজ্মোৎসর্গ করিতে হা 

মাছে । নিজে বিষপান করিয়া! জগৎকে 

তীগার। মৃত বিলাইয়। দিয়াছেন, যুগে যুগে 

তাহাদের প্রেমবিগলিত ক হইতে নিঃন্যত 

হইয়াছে_ণ্যণা আপই গ্রবতায়াস্ত, ধগ। ম।সা 

অহর্জরম্, এবং ম।ং শ্রন্ম51]রণ আয়ান্ধ সব্বতঃ 

হ্বাহা_জল যেমন শ্বভাবতঃহই নিয়াদকে 

যায়, মাস যেমন সংবত্সরের দিকে ধাপিত হয়, 

তেম্নান, হে ব্রহ্ষচারিগণ, তোমরা যে “যণানে 

আছ--অ।মর কাছে এস! আম তোম।' 

দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলত করিয়! |দণ1” 

আমারও ছন্দে(ভারা জীনন যখন সংসারে 

বিরক্ত হুহয়। নির।শ্র়ভ।বে ভামি॥ বেড়া- 

ইঞ্চেছিল, তখন গুরুর এই স্সেহছম আহ্ব।ন 

বাশীর সুরের মত আকুল করিয়। আমকে 

আকর্ষণ করিয়াছে । তাই তাহার ক।ছে 

ছুটিয়া আর্সিয়া হাদয় লুটাঈয়া দিয়।ছি। 

অসৎ হুঈতে সতে্ দিকে গুরু আমা 

দিগকে আকর্ষণ করিতেছেন-_তাহার সন্ক- 

ল্লের গ্রাতকুল হইবে কে? শুদ্ধ আধ্ারের 

ভিতর দিয়াই তিনি তাহার কাজ করাই 

নেন। হীরক এত উদ্্ব। কেন! হুর 



শত, ২৩৩১] 

আলে! যেমন সেআকর্ষণ করিতে পারে, 

তেমনি আবার ছড়াইয়াও দিতে পরে। 

আমরাও যদি অন্তরকে হীরক্ষখগ্ডের মত 

নির্মল ও দৃঢ় করিতে প!রি-__দেহের আসক্তি, 
মনের দুর্বলতা, বুদ্ধির জড়তা দূর করিয়া 
দিতে পারি, তবে গুরুণক্তি আমাদের ভিতর 

দিয়াও বিচ্ছুরত হইনে। আমর! তখন হইন 

তহার প্বগণ |» 

তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়! নির্মল 

হইব--এঈ তো শ্লামার সাধন] কিন্তু আবার 

ভাবি, কিই বাতীভাকে সমপ৭ 

দেহের দাস আমি, মনের গ্রতোকটা কামন। 

আমার কাছে সত্য, মলিন বুদ্ধি অকের 

দিকে টানয়। লঈতেছে_আম।র সকল 

কাজে তে “আমশ্ই কর্তী |! এই অঠমিকার 

উচ্ছিষ্ট তো ত।হ।কে দিলে 'চলিনে না । 

করিব? 

কৈশোর ছাড়ায়! যৌণনপণে পা বাড়াই, 
য়ছি। মনে হয়, ষেন একটা নুতন জগতে 

আসিয়' পৌছিয়ছ--এখানে সকলই সুন্দর, 

আননাময়। পুর্বের মত এখন আর সহজ সং- 

স্করবশে'চাল না - পদে পর্দে বিচ।র অ|সে। 

একদিন প্রয়োজনবশতঃ গভীর রাত্রে একট। 

জঙ্গলের ভি*র |দয়। আসিতে হইল । চলিতে 

' চলিতে ভয়ে সমস্ত শরীর [শহারয়া উঠি । 

ভিন্তর হইতে অমন গ্রশ্র জাগিল, কেন 

তয়? মরিব বলিয়াই তো? দেহের আসক্তি 

কি এতই প্রবল যে অজ্ঞ/তসারে তাহারই 

ভাবনা ভাবিতেছি ? যেখানে দেহের বিন্দু- 
মাত্র গীড়নের সম্ভাবন|--সেইখানেই সন্কেচ, 

সেইখানেই আতঙ্ক? 

জগৎ যাহাতে সুশৃঙ্খল হইয়া চলে, ভগ- 

বান্ তাহার জগ্ত আইন করিয়! দিয়াছেন। 

মান্য তাহ! জানে । কিন্তু গ্রবৃত্বির বশেষে 

সেবকের আহ্মকথ। ২৭ 

তাহ।দিগকে লঙ্ঘন করে, সেই নিজকে পাপী 

ভাবিয়া সন্কুচিত হয়। এই জগতেও তাহার 

যেমন অশান্তি, পরকালে শান্তির বিভীবিকা- 

তেও সে তেমমি অন্থির। তাই মৃত্যুভয় তার 
কাছে বড় ভীষণ। কিন্তু গুরুকুপায় আমার 

জীবনে তেমন দুঃসময় তো অ।সে নাই। তবে 

মৃত্যুকে ভয় করিব কেন? মৃত্যু ষে আমার 

অমৃতরাজ্যে প্রবেশ করিবার সেতু। 

তাঁর পর হইতে এই মিথ্য। সংস্কারকে 

দূন কবিপাণ জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম । 
রাত্রিকাল্ই ভয়েব সময়, তাঈ গভীর অধ্ধকার 

রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইত।ম। যেখানে 

যেখানে নান! বিভীষিকা! “দাথয়া লেক ভয়ে 
মারা গিয়াছে বলিষ! গ্রনাদ, এমন স্থৃ।নই 
আমি বেড়ইতে ধাইতাম। এমনি করিয়া 

ভয়ের হাত হতে উদ্ধার পাইয়াছি। যেখা- 

নেই ভয়ের কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে, 

সেইখ।নেই নিজকে যাচাই করিয়া লইয়াছি। 

সময় সময় এমন ব্যাপারে ঝাপাইয়। পড়িয়াছি 

_যেখানে আসল্প মৃতার আশঙ্ক! ছিল। 

কিন্তু তখন ভয় দুরের কথ!- মৃত্যুর, কথ! 

ভাবিয়া আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিত। 
আমি দেহের ভাবন! ছাঁড়িয়! দিয়াছি_-ধার 

জিনিস, তিনিই তাহা অগলা ইয়া রাখিতেছেন 

_তাই বার বার যৃত্যু কাছে আদিগও 
ফিরিয়! যাইতেছে। 

আর একদিন, একটী কাজ আমার 

বিবেকানুধায়ী শ্তদ্ধ মনেই করিয়াছি_কিস্ত 
দ্শজনে তাহার বিপরীত ভাঁষ্য করিয়! বসিল। 

ভাষ্যক|রীদিগের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত মন 

বিদ্রোহী হইয়! উঠিতেছিল। গ্রাণে একটা 
অশাস্তি লইয়া ব্পিয়া আছি, এমন সময় অন্তাম- 

নস্কভাবে একখান! বই খুলিয়া দ্ধদেবের একটা 
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কাহিনী বিবৃত দেখিতে পাঁইলাম। বুদ্ধদেখের 

গ্রতি আমার ছে।টবেল| তষঈটতেই একট। অহে- 

তুক ভালবানা আছে। ভ্ঠটার গভীর দ্বানব- 

প্রেমের কথা যখনই ল্মরণ করি, শ্রদ্ধায় বুক 
ভন্দিয়। উঠে। আমি যে কাহিনী দেখিতে 

প|ইলাম, তাহ! এই-_ 

“দেবদত্ত বুদ্ধদেবের প্রাণনাশের জন্ত 

নন! চক্রাস্ত কারয়/ছিল, কিন্তু প্রততোকবারই 

আশ্চধ্যভাবে তাহার চেষ্ট। বিফল হঠয়া গেল। 

অবশেষে একদিন বুদ্ধদেবকে পদদপিত করি- 

বার গন্য দেবদত্ত একট। হাতী চাল।ইয়া দিল। 

হাতী আসিতেছে দেখিয়া শিষ্যেরা চীৎকার 

করিয়। উঠিল, “ভগবন্ ওই যে মন্ুষ্যুথ।তক 
প্রচণ্ড নাল[গির হস্তী এই পথেই অসতে,ছ 

-গ্রভো, সরিয়! যান_সরিয়! যান” বুদ্ধ- 

দেব প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আম্থক, 

তোমরা ভয় করিও ন।। এই বলিয়! হস্তীর 

উপর তিনি মৈত্রী ভাবন। করিতে লা (গলেন। 

বুদ্ধদেবের মেত্রীভাবনাতে হস্তীর ছুদয় স্পৃষ্ট 
হইল, সে শু'ড় নমাইয়া তাহার কাছে আনিয়া 

স্থির হটয়! দাড়াইয়া রাহল। ভগবান্ হস্তীর 

কুম্তে দক্ষিণ হস্ত বুল।ইঠে বুল।ইতে বলিলেন, 

'বংস, হিংসা ত্যাগ কর-- গ্রমত্ত হও ন1।, 

হস্তী শুগুদ্বার! বুদ্ধর্দেবের পদধুলি গ্রহণ 
করিয়া! মন্তকের উপর ছড়াইয়! দিল--দিয়। 

শান্তভাবে হস্তিশালে ফিরয়। .১ল। সেই 

হুইতে নাল!গিরি ছস্তী আর ক|হার$ উপর 

অত্যাচার করে নাই।” 

গল্পটী পড়িয়া আশার হৃদয় অভিভূত 
হুইয়। গেল। ছাই তো, জগতে কেহই তো 

'ক্রোধের পাত্র নয়, কেহই তো স্বণার পান্র 
নয়। প্রেম যে আধারে নাই, ছিংস! সেখানে 

- গুকতস্থান পুরণ করিবেই । ভ।ল মন্দ উ্তয়কে 

1 ১৭শ ব্য--১ন সংখা 

মানিয়া লইয়া, তাঁহার অতীত ধিনি, দেই 
ভগবানের দৃষ্টি নিয়াই জগংকে দেখিষ্তে 

হইবে। তাঁহার কাছে তে! সমস্তই আনন। 
আমাদের দন্বকোল|হল তাহার কাছে শিওর 

কাকণি মাত্র। 

এই সমজ্জ কথা ভাবিতে তাবিতে নির্জনে 

আসিয়া বুদ্ধদ্বের গ্রেমময় মূর্তির চিত্ত 

করিতে লাগিলাম। সহসা অনির্ধচনীয় 

আনন্দে বুক পুরিগ উঠিপ-মনে ছষটতে 
লাগিল, এই জগতের প্রতি অগুপরমা ণুটাও 

যেন আমার মামার! এ তো ভাবুকের 

গ্রলাপ নয়_হৃদয় নিউড়াইয়। ষে এ সত্য 
লাভ করিয়াছি! কত দিনরাত্র এই ভাবের 

ঘেরে কাঁটিয়। গেল। একদন নির্জনে এই ভাব 

নিয়। বসিয়া আছি-_ দুষ্টট। হিংস্র জন্ত আপি 

উপস্থিত। কিন্তু তাহাদের মাঝে হিংল 

কোথায় ?__ কয়েকবার চোখে চোখে সুগভীর 

ভাশবাসার বিনিময় করিয়া তাহার! চলিয়। 

গেল। আমি তো অবাকৃ! 

ভাবের আবেশ আর এখন নাই, কিন্ত 

অঠগহঃ অন্তরে তাহার সত্য স্পর্শ অন্গ্ব 

করিতেছি । তাহার ফলে সংসারের ঘবন্ব- 
কে।লাহলের মাঝে একট! মন ছেলেখেল। 

খেলিলেও আর একটা মন সেই আননানর 
ভাবলোকে চলিয়া যায়। 

শলীগুরুর কর্মচারী আমি--কর্খের আর 

কোনও বন্ধন ন|ই। তবুও সাবধান হইতে 
হুইবে__পরম্পরের মাঝে মতান্তর ঘটুক, কিন্ত 
মনাস্তর যেন না ধটে, তুচ্ছ বিষয়কে বড় 

করিয়া বিরোধকে যেন উগ্র করিয়! ন! তুলি। 
স্বেচ্ছায় কর্মক্ষম দেহ গ্রহণ করিয়াছি-. 
অনলন কর্ধে তাহার সাধ মিটাইয়া দিব। 
কিন্ত [ত্তকে রাখিব নিগিঞ ত্র সে ॥ 
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সেই ভূমি হইত দেখিব, জগতে ঘ্বণা ব! 

চিংসার স্থান নাই বুঝিব, পআত্মৌপম্যেন 
ভূতেযু দয়।ং কুর্বস্তি সাধবঃ।” 

সমস্ত টহবোধ বর্জন করিয়! শ্রীগুরুর 

অদ্বৈত একএস সন্তায় যেদিন নিমজ্জিত হইব, 

সেবকের আত্মকথা ২৯ 

সেই দিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। একদিন 

কি বলিতে পারিব না-_ 

*তোমর! কলে এস মোর পিছে, 

গুর তোমাদের সবারে ডাকিছে, 

আমার জীবনে লভিয়। জীবন-_ 

জাগরে সকল দেশ।» 

স্বরূপানন্দ-ম্মৃতি 
-_ পঁ- 

পে আঞ্জ প্রায় ৭৮ বংসরের কথ । এক 

দিন তিনি ভাবমুখে আমায় বল্লেন- 

"তোমাকে আমার জীবনী লিখতে হবে।” 

আমি তখন সবেমাআ ঘর ছেড়ে এসেছি, 

আশ্রমের ভাব কিছুই পাইনি-তবে পূর্বের 
জীবন থেকে এ জীবনে একট। সোয়ান্তির 

ভাব উপপন্ধি করছি। সেটা মহাপুরুষের 

সঙ্গের প্রতাব। তখন তার এ কথার গুরুত্ব 

বিশেষ করে বুঝিনি । 

আজ বাস্তবিকই সে তাগিদ আমার উপ. 

রই এসে চেপেছে! তিন্নি তখন আশ্রমপরি- 

চ।লক প্রধান সেবক করা; অথচ অজ্ঞাবাহী 
ভৃত্যের হার সকলেরই সেবায় নিয়োজিত। 

সকলকে জনন ছেওয়াই ছিল তার কাজ। 

রোল একই! প্রাতঠান স্থাপনের কোন 

এফট। ভাল কা করবার অগ্রবর্তী হতে হলে 
“খানি শগ্গৃবিধা, ও উদ্বেগ সইবার প্রয়োজন 

হয়, তার সবই তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছিল 

ঠাকুরের গাহ্বানে তিনিই প্রথমে সাড়। দিয়ে- 

ডিলেন-উধ|র অ/লোকে প্রথমেই তাঁর চেত- 

নার সঞ্চার হয়েছিল। 

*অরর্যযদর্পণের" কাগজ মাথায় করে তখন 

সাত মাইল পথ অতিক্রম করে প্রায়দিনই 

সেগুলি ছাপিয়ে অনা-নেওয়া করতে হত । 

বৃষ্টিবাদলে ভিজে মাথায় মোট করে এক বুক 

জল গার হয়ে যখন তিনি কার্যব্যপদেশে 

এখানে সেখানে যেতেন, তখন অতিরিক্ত 
কাধ্যবশে আমাকে কোন কোন দিন সঙ্গে 

নিতেন। রাস্তায় কেবল অস্কভৃতির কথ! আর 

অনুভূতির কথা! সে সব বলতে তিনি এতই 

আগ্রহ প্রকাশ করতেন বেতার কথ গুনা 

থেকে তান আনন্দোৎফুল্ল সরল প্রাণের ভবের 

অভিন্যক্তি উপভোগ করতাম 1 . 

কে!ন কোনও প্রসঙ্গে ভার গীবনকথার 

ছ” এক্টী টীক্ষ! টিগনীও থাকতো । সেগুলি 



৩৪ আধার 
ক” 

. সুনে তখন তার প্রয়োজ্জনীয়ত। ততটা উপলণ্ধ 

করিনি, এখন তা করছি; কারণ 

এখন ত৷ যোড়াতাড়। দে তর সখ-ন্ধ একট। 

কিছু খাড়। করতে পারা যাবে--তা বেশ 

বুঝতে পারছি। 

তিনি বাল্যকালে যুখত্রই বংসের ন্যায় 

পিতৃ-মাতৃন্সেহ হতে বঞ্চিত হয়ে অকুল প্রাণের 

ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছেন__ 

কেউ তকে সাস্বন! দিয়ে বুকে টেনে নেয়নি, 
বর উতপীড়নের তাড়নায় জর্জরত 

করেছে। মাতৃন্নেহে হতে বঞ্চিত হলেও 

জগজ্জননীর ক্লেহদৃষ্টি হতে বঞ্চিত হননি। 
ভগবান তার অভাব আশ্চর্ধারূপে হী 

করেছিলেন। 

যৌবনকালে আরশ্রিতের দায়ে নাকানিৎ, 
চুবনি খেলেও পবমাশ্রঞ্জের আশ্রয়ে তার 

সকল ভার লঘু 5য়েছিল। 

সারা জীবনট। তার ছিল সাধন।। ছুঃথ 

নু টি 

[১৭শ পর্ব--১ম সং ধ 

কষ্টের হাপরে পুড়ে তিনি নিখাদ -খাটা 
হত পেরোছলেন। কামনা-বাসনা পুড়ে 

ছাই হবে [গযেছিল। | 

আ্চর্যা ছল তীর গুরুভক্তি আর অদ্ভুত 

ছিল তর কর্তব্পরায়ণতা। গুরুসেবার জন্ত 

মন, প্রাণ, দেহ,. বিত্ত ও আপনার 

বলতে ঘ৷ কিছু সকলি নিয়োগ করেছিলেন। 

বিশ্র।মহীন কর্্মতৎপর'তা, স।মান্তমাত্র খাঞ্ছে 

জীবনধারণ, বিপন্গের পেবা, সমাজে শিক্ষ! 

ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা তাঁর 
সন্ন্যাসোচিত জীবনকে গৌরবময় করেছে । 

তিনি গুরুতে আহ্মসমর্পণ করেছিলেন. 

আপনার বলে মানুষের | কিছু থকতে 

পারে, সবন্ট তাঁর চরণতলে ঢেলে নিজকে 

মুক্ত করেছিলেন! তিনি বলতেন, "ঠাকুর 

আমার গরল নিয়ে অমুত পান করেছেন ।” 

যাও অমৃতের সন্তান সেই অমরবাঞ্ছিত 

আনন্দলেকে ! আমর।ও তোমার যাত্রা- 

পথেন অনুবর্তী। 

সংবাদ ও মন্তব্য 
তআাশ্রষম-তন্ষ।ঙ্গ 

শ্রী“ৎ পরমহংসদেব বর্তমানে পুরীধামে 
অবস্থিতি করিতেছেন। তীঁহার ঠিকানা. 

, শ্নীলাচল কুটার স্বগর্থার, পুরী ।* তিনি এখন 
কিছুকাল রীনা অবস্থিতি করিবেন। 

সমহোণ্কননব 

আগামী ২৬শে বৈশাখ বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ 
সেবাশ্রমে-শ্রীমৎ স্বমী স্বরূপাননদজীর দেহতাগ 

চিন্তে মহোৎসব হইবে। 
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জীবন হবে অনায়াস-_শ্বচ্ছন্দ। কর্তবা- 

বোধ মোটেই থ।কবে ন। পুণা দমে কজ 
করছি -কিন্তু ভিতরে ভিতরে জান্ছিঃ আ।মি 
কিছুই করছি না-এমনভ।বে প্র *ঠিত 
থাকৃতে হবে| ' তবে ন! শক্তিব উদনদন হবে। 

মোট কথথ। তোমার কাজের চেম্নে তুমি বড, 

কাজ তেমর চলার পথে ধুলার মত-_ 

এমনিভাবে বীরের মত. অনায়াস ও নিরুদ্বিগ্ 

হয়ে সংসারে চল্তে হুবে। বুকটা প্রশস্ত 

কর--ছেো!ট ছেট কামন।-বাসনায় তাকে 

কণ্টকত কবে রেখো না। বিদ্রেহীর মত 

তুমি কমন করবে কেন? তাঁর কমনা- 

তেই তো এ জগতের হস্ত শ্বিতি লয় চলছে-_ 

স্ঠ ক।মনাই তো তোমারও কামনা- তু।ম 

যেআপ্তকাম, সর্বকর্ম! অগপ্রতিহত বেগে 

জগত্চক্র ঘুরছে-_ঘুরুক 7) তোমার ইচ্ছার 

বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে ন1-- এইটা অনুভব কর 

দেখি! লাভক্ষতি জয় পরাজয় মান অপ- 

মান-_-এই সব দ্বন্ব বাচক বিশেষণের হাত 

হতে নিজকে নিম্ুক্তি করে ফেল। তোমার 

কাছে একমাত্র সত্য-_পমস্তি”_"ভবতি )৮ 

আছে-_হচ্ছে--এইম|ত্র দেখ ছ+ - পরিপূর্ণ 
আনন নিয়ে দেখছ--মহ।শক্তির মহানন্দময় 

বিলাস চঞ্চলছন্দে তোমার চোখের সমুখে 

নৃতা করছে এতো তোমারই বন্ধহীন 
কামন।র নৃতা। এর মাঝে দুঃখ কোথা র__ 
হাহাকার কোথায়? বুদ্ধ বসে বসে কর্ত- 

বেতের ছক আ।কবে--আকুক। ভার কাজ 

স্থণথ্েদ সংহিতা ১০।৬।৩ 

সে করবে, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? 

সেকি তোমার গ্রভৃ, না তুমিঈ তার প্রভূ? 

তুমি জান্ছ, তোমার ইচ্ছাতেই সে কর্তব্য- 

বেধের প্রেরণ! পেয়েছে_-যেমন করে পারে, 

সেতার কাঙ্দ করুক। তার বোঝ তে। 

তোম।র ঘড়ে "ন চাপাতে পারণে না । জগতে 

ভাঙ্ছে। 

(তামার “দত মনও তব একজন '"মভিন-1--. 

মহ।ক্তি সুত্র ধরে রয়েছেন__তুমি সাক্ষী ।- 

এই সত্য । 

অভিনয় অপরের দেভ-মনেণ মত, 

রঃ 

দিনের পর দন প্কণের পর ক্ষণ বৃথা 

য/চ্ছে--ভার হিসাব ন। করে স্ুুরূব ভশ্ষ্যিতের 

পানে তুমি তাকিয়ে 'আছ--কোন দন 

পূর্ণরপে তার কপা পাদপ। এতোদার 

নির্ব,দ্ধিতা নয় কি? তাপ সাধনা যে 

অবিচ্ছেদদ হওয়া চাই । এর মাঝে অ।বেগের 

পরিমাণের হা।সবৃদ্ধি 'দখে হতাশ হয়ো না। 

দিনের মাঝে একবার মেঘ হয়, আবার 

আকাশ পরিষ্কার হায় যায়--কিস্তু ভোর 

হতে সন্ধ্য। পর্যান্ত, এটুকু বুঝতে কারু নাধে 

না যে---এট! দিন, রাত্রি নয়। 

পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধ হলেও আলোকের বি.চ্ছদ 

তো কোথায়ও হয়নি । তাকেও এমনি অবি- 

চ্ছে্ধে ডাকৃতে-হবে। কখনও বা দে ডাকে 

আূকুলতা থাকবে, কখনও ব1 থাকে না 
তবু ডাকৃতে হবে । যেমন একটী 'নিঃখাস 
আমাদের ফাক কায়না;, তেষনি ডাকে 

কেননা 
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বেন. ফাক না থায়। ভবিষ্যতের বিশ্ব তুমি আর তিনি ছাড়! তৃতীক 
ভরস! ছেড়ে দাও। বর্তমানের মাঝে বস্তই যদি থাকবে, তবে আর পূর্ণ মিলন হল 

যতটুকু পাচ্ছ, ততটুকু তার দান বলে মাথায় 
তুলে নাও। তোমার ভবিষ্যত বর্তমানের 
সঙ্গে মিশে বাঁক প্রতেক নিনেষে পারপূর্ণ 
পাত্রের আন্মাদ গ্রহণ কর--আর সব ভুলে 

যাও | 

অন্তরে সাধনসম্পর় হতে হলে বাইরের 
কাজ কর্দেরও ভারই অনুকূলে একটা ব্যবস্থ। 

করতে হয়। অন্তরে যেত।র সত্তাকে অনুভব 

করছি, তার সচন হবে--ব|ইরের কানে নিষ্ঠা 

ও শৃঙ্খল! ॥। ব[তব্যস্ততা অ।র [বশ্জখলত। 

সামুখণ্ুলীতে যে উত্তেজল। এনে দেয়_াঁতে 

সাধনেও নিরুদ্ম ও শ্রাস্ত আসে। যখন 

হাতে কোনও কাজ থ।কৰে না, তখনই ধ্যানে 

বসে ধাবে। সাধকজীবনে এক মুহুণ্ ফ।ক 

দিলে চলবে না। তোমার সমভ্তট। জীবন 

তে। তার সধনা। কার্প করছ, কর্ম করছ 

-ত।ও তার ভাবে (বতোর হয়ে- আবার 

নির্জনে এসে একটু বদেছ তাও তার ভাবে 

1খভে।র হয়ে । যখন দেখবে, সঙজন বিজন এক।- 

কার হয়ে (গয়েছে--ম্বরণ মননের আর |বরাম 

নাক, তখনই জ।নবে, ঠিক পথে প৷ বাড়িয়েছ। 

ন 

একটু আনন্দ ভিতরে জমতে ন! জমতেহ 
বাইবে তাকে ছড়িয়ে দিতে যেও না। তুম 

"খন সাধক, তখন মনে করতে হবে, এ জগতে 

ভুমি এর তোম।র ইইদেবত! ছাড়া গার কেউ 

লাই। তার সঙ্গে যেতেম|র ।মলন হয়েছে 

--তার নিশ।ন। এই আনন্দ, সেখ|নে আবার 

ভাগ বসাবার জঙ্ঠ "অপরকে ডেকে আঁন। 
ফেন!?তআয় ডেকে আননেই ঝকি কয়ে? 

গা 

রা | 

কোথায় ? তাই সাধনায় একটু আনন পেলেই 

সে তোমার প্রিয়তমেরই শ্বর্ূপ জেনে বুকের 

মাঝে আরও নিবিড়. করে তাকে ধরে রাখ। 

বাইরে গ্রকাশের চেষ্টাকে স্তত্ভিত কৰে দাও-_ 

দেখবে, বাধ-সাটুক। ভ্রোতের জলের মত 
আনন্দ যেন আরও কুলে ফুলে উঠছে-_শেষে 

সে যেন অসহা হয়ে উঠছে । আননোর বেগে 

দেহ মন চুণ হয়ে গেলে, তবে বুঝবে তোমার 
বধু এল। 

ঃ 
(দশের মাঝে বিপ্লব, সমাজের মাঝে 

নানারকম অত্যাচার, গৃছে গৃঙে বাতিচার, 
তবু এর মাঝেই আবার আগার রাতের এক 
একটী তারার মত--লীরৰে আপন আনন্দে 
বিভে।র ফুপটীর মত, অনেক মহাগ্রাণ আপন 
উদাব প্রশান্ত ভাবটা অক্ষুঞ্জ রেখে জগংকে 
পরমানন্দ দিয়ে গিয়েছেন | স্থৃতর।ং নিত্যক।র 
জ্বাল! জঞ্জালের মাঝেও আপন তাৰের আননা- 
ধারটী অক্ষ রাখতেই হবে। এটা যেমন 
তোমার নিজের খোরাক, তেমন অপরের 
ভ।ধ্য দাবী। তু কারুকাছ থেকে কিছু 
প(ওয়।র আশায় বঞ্চত থাকলেও গেনর 

দাবী থেক তোমায় কেউ রেহাই দেবে 
না। জগতের কাছ থেকে আনন্দ প।ও আর 
না পাও, [ববাদের বিষ ছাড়য়ে দেবার আধ* 
কার কিন্তু পাওনি। তাই জগতের 
কাছে তোমার দায়িত্ব অনেক | সেতোমর 
কোন ওজর আপি শুন্বে না_তার কাজ 
সে করেই যাবে, তাতে তুমি খুসী হয়ে সান 
দাও আর হুঃখ পেয়ে মুখ বাকগে বসে 
থাক, হাতে লাত লোকস।ন অন্ভের নয়-" 

তোমারই । এঠু জেনে বোকার যত চেস্রে 

উপর রাগ করে মাটীতে তাত খেতে ও 
ন। কারু কাছ থেকে কিছু পেলে না বলে 
জীবনের নার আনন্দকে ছেত্ষে বিষ/দকে বুকে 
তুলে নিও না। * 
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আহ. জমা পুচছেম্তি কুহ সেতি হ্হোন্পকসা, 
উতেমাঙ্ছনৈম্যা আহ্ভীক্তোনছ। 

সো! অর্থ) স্ষ্টীহিজ ছইবামিন্নাতি 
শুদলৈম ধস গু জন্মাস ইজ্হঃ॥ 

হে! স্বগ্রঙ? ভোছিতত। ম্বঃ সুস্পতদা 

তো। ভ্রক্মাপো। শাখমানস্য. ক্কীকোঃ। 
.. স্তুস্তৎ প্রা তপে। ম্বোনিতা। আশি 
জতিগপোজস্য জপ জন্নাঙ্প ইতর ॥ 

খল ঃ প্রঙিলি ম্বপ্য গাষে। 

রি সস প্রামা আলা বিল্মে ল্থাজঃ। 
জঃ নুক্ৎ হা উম্বসৎ, জন, 

তে আপপহ বেত জন্যাঙ্প উজ || 



কুত্ররূপ হেরি'তাঁর ।__«সে কোথায় 1” তবু যে.জিজ্ঞাসে, 

ঠাস 1 মোরে 'হেন, সর) ভয়ে, 

হের; তারে_অরি পু ট 

চান ধা পাঁয়ে তাঁর__তিনি ঞ্ নে জনগণ ! 

ধনীরে বাড়ান তিনি-_নিধ্নেরে করেন করুণা 

কত্ত মুখরিত: খষিকের' পুরাণ কামনা): 
পাধাণে পিষিয়৷ সোম যে ষ্ঠীহারে করে. আপ্যায়ন, 

তারে হজ নিত্য ভিগিররি জেনো জনগণ । 

৮৪ শাসন বীর মেনে চলে স্থাবর জঙ্গম__ 

রথে, গ্রামে সে শাসন_-সে শাসনে ধেনু তুরঙগম ৮. 

সে শানে ফোটে. উয়া_ফোটে বিশ্বে রবির-*কিরণ__ 

অধম উর ছুই রিপুসেনা নিয়ে প্রহরণ, 
কিতা 

রণমদে মত্ত .আরা- একই. রখ ক্রি আরোহণ, 

দেহে মিলি ডাকে গারে_ তিমি ইন, জেমেজসগঞ 

(৮০৮০০ ০০ ৮ পপ | শশসিদ আসা আপ ০৩ পা 
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্াজকাল-” কর্ধোগের যুগ। যোগ হউক 
আক্স না হউক, কর্মের দিকে কিন্ত সকলেরই 
কোক পড়িধছে। বদি কেহ জিজ্ঞাস করে, 
ভগবান পীইবার কোন পথটা! ভাল:1__ 
লোকসজ ছাড়িয়া নির্জনে ' বসিয়া তাহার 
ধ্যান করিব, এইটাই তাল, ন! জগতের 
কর্ণের, মাঝে, তাহাকে পাইব, "এইটাই 

-.ভাল 1স্"তাহ। $ইলে অধিকাংশ নবীন: পথিক 
উত্তর : দিবেন--“কর্্মযোগে  তাচার সাথে. 
র্ষ'পড়ুক ঝরে”-এইটাই তাল।' আমা- 
দের কিছুতেই আপত্তি নাই। কিন্ত'একটা 
কথ .বণি-9ফানও বিষয়ে গৌড়ামী করা 
ভাল নয়।... প্রাচীন যুগ হৃতীক্ষ অগ্ৃস্তিকে 
জিজ্ঞাস! করি ছিলেন, “তত্বজ্ঞানলাতের কোন্ 

' গাথ শরষ্ঠ, কর্ম না জান?” গন্ডি উত্তর 
করিলেন, “ছষ্টটাই 'চাই। একটা . ডানায় 
তর দিরা পাখী উড়িতে পারে না। তেমনি 
এই ছইটারও শুধু একটা লইলে চলে না।” 

খই কথাটাকে জীবমে 'বহুরূপে বহুবার 
প্রত্যক্ষ করা. যায়। কিন্তু বাহির দেখিয়া 
ভাল:মন্গ. বিচার, চলে না ।- কর্থযোগই . বল, 
আর. ধানযোগই বল, ব্বেখিতে, হইবে, ..আমল, 
বন্ধর সন্ধান পাইলাম কতটুকু.1...নুহিলে, 
উধু পথের ৎল্পেষ্তা লইয়া পরম্পর দুবিবাদ.. 
ফ্রিলে কি চুইৰে পথে চাই, চলিবার 
শক্তি চাই, গব্য পনের প্রতি টি চাই। 
তুমি, এবারে. জীব কর্ণে পরুততির, 
রি রি বলি তাহ দিকেই ত্ম়ত ঝু কিয়া 

পড়িলে। আবার 'একজন এটুক' জড়- 
হ্বাব; তাই কর্টের কোলীহল ছাড়িয়া! 
দি! চুপ করিয়া বিয়া ধাকাই পে শ্রেরও 
মনে করিল। কিন্তু উভয়েই কেবল তীৃত্তির 
অনুশাসন মানিয! চলিতেছে । ' বর্তমানে জমি 
যা আছি, তা তো আমার চরম টারিপতি 

'নয়। আমাকে আরও আগায় : 'বাঁইতে 

হটবে-_এখনি পথের মাঝে বসিয়া 'দী়ে 
চলিবে 'কেন?”আর*সব রাজো খস্ুষের 

বিশ্রামের স্যর আছে) তৃপ্তির অধিকান ছে, 

কেবল এই আধ্যাত্মিক রাঙ্যেই কিছু ঞাই। 
এখানে যে মনে করিবে, . বাস্, এই, পর্যন্ত 

আমার সকলই হইয়া গয়াছে__মে ঠকিবে। 
এ পথের শেষ নাই- কেবল টলিতেই, হইবে 
আনন্দ হইতে গভীরতর আনন্দে উৎসব 
হইতে উজ্দবলত্তর উৎসবে! | 

কিন্তু তবুও মান্য একটা ইস্তি ীয়। 
চির জীবনই খুঁজিতে  হইবে--এমনাপকথা 
একটা বিভীষিকা: বটে । খুঁজিতে সুঁজিতে 
পাইলাহ এমন কল্পনাতে কত তৃপ্বি'!4 তা 
সত্য কি চিরদিন কেবল খু'ঁজিবই-গাার 

“মাঝে ফি আঁর ইতি হইবে না. 

হু ইতি হে রম কি! হার, আর 
একদিক ছি ধৃরিতে, গেছে টতিবে না। 
অভিমানের ইতি হইলেই স্ব হ্ই্ল। অহ্ং- 
বুদ্ধি দিয় আমরা সবই করি। ভগ 
'মিকে' চলিতে হইলেও "প্রথমত: 'অইংবৃদধি 

র্ 



খ্. 
হবায়ার কটীয়াই লি! তখন ঢলি পা 
পিষ! গুপির--কতটুকু পথ রোজ আসি- 

জাম, ভাঙার হিলাধ রাঁধি, পথের ছাট ধায়ে 
ভি দেখিয়াছি, না দেখিয়াছি, তাঁত! টুকিযা 

গ্রাবি। এমজি করিয়া ছ'সিয়ার ছউর! বহুদিন 

চ্গিবে, সন্তদিন আর পথের মাঝে কোগায়ও 

গলিতে ছিব না--বলিষ, চল। চিরালই *লাতি 

বইবে, খাঁছিলে চঙ্সিষে না] এই অবস্থান 
চলার জার ইতি .থাকিবে না। থাদিলেই 

বিগ । পুকুরে পান। হইয়া জল ঢাকিযা 

ঘায়। মেরে! ফলদী ভরিতে জালিয়া কল 

লী ডে যা পানা সই! জল পুরিযা 

জে । কি ঢেউ ছ্নেওয়া বন্ধ ফরিলেই 

বআযার পাযাতে জামির! জল ঢাকির! ফেলিবে। 

বহি. জর, চাও) তছে অনবরত পান! সরাইয়া 

হিতে হইবেস্থাহিলেই জাবায় পানাতে 

ধপিছ। ঢাকিয়! ধাঈবে। 

স্কাই বলি, তমার ছ'শে অর্থাৎ অভিষানে 

হত্ক্ষণ ঢলিগ্কে হইবে, ততক্ষণ খামিবার 

মার্ঘটীও মুখে আমিও না। কিন্ত গধু ভাশে 

এল মো! নয়, ধেহাশ হইয়| চলাও আছে। 

পাম আয আত্মবর্তৃ্থ থাকে নাকে যে 

স্টার নেয়, স্তাহ! বৃঝিতেও পারি না । এই 

খাদে অভিহানেকস. ইতি। চলিতে চলিতে 

€বখানে অভিমানের ইতি হইবে, সেই স্থান-. 

টাকে পদ্য করিয়াই লোকে বলে-_এই ববি 

'ঞরত্ত কালের অন্ত বিশ্রাঙথ। বাণ্তবিক নেট। 

অনস্কৃজ বিন, কি. অনন্তকাল চল।-ভাছ 
খুধি আা। লৈৰ বুদ্ধির বিচার সেখানে চলে 

আ। কাই লৌকিক, ছৃষ্টিতে, সে খানেই 
ঈষি। এহন ইসি তওর। বাঞ্ছনীয় বটে। 

পাত ছাওনাগ নভে 65৯ ইচ্ছে হয় 

গা। ও ঝংলর। (৭০০৭১ “ইচ্ছা হউক, 

বশ বত ২দংখা।.. 

আগা হউক, নাথ করিতেই ই্টবে 17 £ শিল 

ঘি ফাকিগাজ ভয়, ক্চবে হু গাশবার নারী 

ফরিয়াই বলিবে। এই €উ। বেষ্ট হুইল--গুরুর 

জাজ তে! পালন করিলাম । কিন্তু কাকিব. 

ফল প্র ভোগ করেন/া--তাহাকেই করিতে 

তয়। ভাব বুদ্ধমান শিষ্য বে!বে, হখন 

জোর করিয়া, নাম করিতে হউতেছে, তখন 
ভাব থাকুক আর না খাকুক,ছাড়িলে চলিবে 
জানাষ করিতেউ ছইবে। নাম করিতে 

করিতে শেষে নামে পাট! বর্মে--তখন “বদন 

বা দ্বাড়িতে পারে হরিদায 1 আমরা বলিখ। 

খই তে! তাহার না করায় উতি হুইল। 

স্বখন আর তাহার ইচ্ছার নাম হউতেছে না-- 

নাম হইতেছে নামীর ইচ্ছার, তখনই সাধনের 

ইতি। পুকুরের লমন্ত পান! বদি তুলিয়। 

ফেলিয়া! দিতে, পার, তবে জায় জলে ঢেউ 
খেলাইয়! পান! সরাইভেহয় না। 

তবেই দেখ, যে গার্ড সাধক, তাহার 

ফোম৪& অবস্থাতেই চুপ করি বসিয়! থাক! 

চলে না। তার অরক্ষিত হূর্গ, অন্ধকার রাজি 

শ_কাজেউ সব ময় সজাগ থাকিতে হনে, কি 
জানি ফোন দিক হইতে ক্রয় আক্রমণ ছয়। 

আবার অন্ধকায়ে শক্র মিতও তে৷ চিনিযা 

উঠ! দায়। কাজেই খুব হিয়ার ই 
পাছার! দেওয়। ঢাই। 

এই তে৷ হইল নিরগ্তর সাধনার কথ! । 
৩খন প্রশ্ন এই যে, জ্বাধিব কি ? জনেক পথই 

তে। দেখিতে পাইতেছি,-€কান পথ রি 

চলিব? 4 

ক সেই কাই আগে বদিফছিগম যার 

চিতে ২ষবস্তর প্রতি নিষ্ঠা জন্মিরানে, রা 

নিজের প্রকৃতি বুঝি যে পথ বাড়ির দুইয়ে, 

তাহার পক্ষে ফোনওয্রারাই নাই. কিছ 



টা ১৬. ] . 

(ৈগধ, হয় মধাপন্থীদের লর। ৪ মা 
এছিক, না! ওদিক” ভাই হইছিক বঙ্জার 

রাবির তাহাদের জন্ত বাবন্থ। ফিতে ৪ইবে। 
হগগ্ষণ। পর :প্রবৃতি বলদ ঠী, দৃষ্টির প্রসার 
হকষণ পার্টি হঃ নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কে।নও 
একট! কিছু, লটঃ! গেড়ামী করিতে নাই. 

(জিন্বেরাগ্রযৃন্তি ধোল আন! বজায় রহিয়াছে, 
জট আহি !নগুক কন্ধী, বা নিছক জানী 
--এুযম অভিধানে বিপদ জাছে। গোড়ানী 
এক বন্ধ, আর নি আর এক বস্ত। গোড়! 

অব্যা, আর নিষ্ঠাবান বুদ্ধিম'ন। বুদ্ধি ছি 

হুউগে পথ চিনিতে পার! ঘায়। তখন প্রাণ 

পণে তাহাকে গুাকড়িক] ধরিতে হয়। ইছ!- 

কেই বলে নিষ্!। 

কিন্তু হাহাদের বুদ্ধি চঞ্চল, তাহাদের 

ভি উপারহ হইযে? তাহাদিগকে সামজসোর 

পথে চলিতে ছইবে। দীড়ির ছুইদিকে হই 

পাল্লা, একবায় হদদি একটা নামে, তবে আর 

একটা স্টঠিয়া পড়ে। ছুই দিকে ভার সমান 

অ।. চইলেএওজল ঠিক ছয় না। একটা পাল্লা" 
তে৪ গজন জবা চলে না) 

আপল থা, প্রন্কৃতি অন্থ্যারী খোয়াক 

ডাই। মিশ্র প্রকৃতি পক্ষে সেই রকম 

পীচনিশালী খোয়াকই ছয়কার়। নহিলে 

এক অঙ্গে পুষ্টি হইবে তে! আর এক 

অজগর পৃ হইবে না। ধর্শের পথে কেবল 

হাজ পীঁদিযা্, লে গুগাছিত তত্ব কিছুই 

খুঁঝিতে পার মাই, এহন অবস্থীর হি 

ফেল বর্ণাই করিব যাও, তাহার সঙ্গে 

চিনির জাগ্রৎ নাথ, ভাছ। হইলে 

ফেবগ অহিযাস্থরের দ্বিভীঙ্গ পসংক্ষগ্নণ বনিবে 

মাতর। আবার হদি বিশুদ্ধ জঞান-চর্চা কি 

নাহ কান কাটাইতে চাও, তষে & 'ছিলেই 

. মহ পথিক ১৪৫ 

অকর্পা জড়তরত। হই বাবে) কাজেই: 
একদিকে ঝোক দ্েওয়াটাই, বিপদ্.। ই 
নৌকায় প! দিয়াই চলিতে হইবে/, অথচ 
শরীরের তঁটা ঠিক. র/খিতেছটবে) যাহাস্ছে 
পির! না যাও। তুমি বলিবে।এ তে! 'আ1চ্ছ' 

বিপদ দেখিতেছি! তা! বটে, এপথ অভ 

মোজ! নয়। দুরন্ত ধারা নিশি হুয়ত্তা়) 
ছুর্গং পথন্তত কবয়ে! বাস্তি।* 

আমাদের দেশে ছইটা কথা চলতি আছে, 

শিক্ষা আর দীক্ষা। কথায় কথায় ছটটাকে 

আমরা একজ ভুড়ি বলি শিক্ষা-দীক্ষা। 
কিন্তু ছটা বিভিন্ন বস্ত। আগে শিক্ষা, 
তায় পর দীক্ষা। আজকালকার উদ্ুল ফলে- 

জেও দেখি, নীচের শ্রেণীগুলিতে অনেক 

বিষয় শিখানে! হয়। ছাত্র বতই উপয়ের 
দিকে উঠে, ততই বিষয় কহিযা আসে। 

শেষে এম্ এ-তে মাত্ত একটী বিষয়। এর 

উদ্দে, প্রথম; সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় 

করাইন্লা চিত্তকে প্রশস্ত করা নৃষ্টিকে উদার 
জয়া। আসলে সব বিষয়ের সঙ্গেই লব শিষ- 
যের যোগ আছে। যে রসারনে এম্ এ দিবে, 
তাহাকেও নীচের ক্লাসে আ্বাক কলিডেহই. 
যা, পদাখবিদ্তা পড়িতে হইয়াছে, এবছ- 

কি ইতিহাস-ভুগোল, সাহিত্য দর্শনও কিছু 
কিছু পড়িতে হুইয়াছে। বড় হুইগ্লা তাহার 
রুচি গিয়াছে রসারনের দিকে-_কিন্তু ছোট- 
কালে সেখে অবাস্তর বিষয়গুলি পড়িয়াছিল, 

তাহারা বৃথা ধায় নাই। এখন সে দে: খে) 

রসায়নের তত্ব বৃধিতে হইলে ওগুলোরও 
প্রয়োজন । 

রাডার জগতেও* 'এষনি হইট! রীতির 

প্রয়োজন প্রথমতঃ শিক্ষার সয়ে বহু- 

বিষয়ের সঙ্গে পিচ করিতে হুইবে- বেন 



সি 

মগের সহিত। ভার পয এক বিষয়ে 

দীক্ষ। লইতে ছুইবে | 

শিখিাছিলাম, ডাহা মি যাটব কিন্ত 

শিক্ষার সংস্কার আমির দীক্ষার মন্ত্রকে পৃষ্ঠ 
রিয়া সুলিবে। 

. তবে এর মাঝে একটা কথা আছে। 

ধহমুখী শিক্ষা হইতে হইলে ওন্তাদ শিক্ষকের 

প্রয়োজিন। নহিলে যে সামঞরন্তের কথা বলিয়া- 
হিলাষ। তাহা! কিছুতেই ঘটিবে না-_উচ্ছ- 
'পতান্গ সব. পঙড হইয়া যাইবে ।' আমার 

কুচি হয়ত 'আমিই বুঝি না কেনন। জীব- 

নের 'জ্ভিজঞত1 আমার বড় কন। কিন্ত 

আমার. অরচার্ধ্য আমা: জপেক্ষা বহুদর্শা, 

তিনি : দ্বেখিরাই:: বুঝিতে গারিতেছেন). বড় 
হইলে আমি-ক্রি হইব । .এই খুবিয়। 'তিনি 

কা।মার “শিক্ষার, বন্দোবস্ত করিবেন। ভবি- 

ধ্যতে আমার কাজে লাগিবে জানিয়! সকল 

বিষয়ই বেশ-গুছাইয়।.তিনি:শিখাইবেন ) অথচ 

আমাকে: বান্চাল হইতে. দিবেন না 

আবার গৌড়! করিয়াও রাখিবেন ন| 

উদ শিক্ষা হইলে তবে পূর্ণদীক্ষা মিলে | 

আজকাল ধর্ম লইয়! 
শর. 

আঅতাব। শিক্ষা না'কইভেই দীক্ষার ধূম পড়িয়া 
যার, তাহাতে শুধু.আচারের অন্ধ ন্থনর্তন. 

৮ গৌড়।মীট।ই অত্ন্ত হর ।. আবার প্রকৃতি. 

বুবিয়। সব 'দিক দেখিয়া শিক্ষা দের, এমন, 

'আচধ্যরও. অভাব। শিক্ষার সময় কচি. 

আরাম 

তখন অনেক কথা ষে 

এমনি 

খাছ-শ্সিত্ব।দের.. 

অন্ত-নাই.।. তার মুলেই হইল এই শিক্ষার, 

[ ১৭শবর্ঘ--১য সংখ্যা. 
বয়সে--বধন চিত্তে সংস্কারের ছাগ!:লাগে 
নাই। কিন্ত এই? 'অবস্াটাই অনেকের বৃথা 

কাটিয়া ঘায়। নমাজেধ! কির, বুবকেরা কেবল 
কতকগুলি একচোখা বুলি মানু শিখি 

থাকে। তাহাদের নিজের।, মাঝেই যে রঃ 
শ্তি ্রচ্ছর রহিয়াছে, তাছার- কোনও] ধা 
পায় না-_জ্সথচ, প্রচলিত শিক্ষায়, দের 
পিপাসাও মিটে না। ঘর ছাড়িয়া ইহারা, 
দলে ঘলে 'দীক্ষার জন্ত বাহির হুইয়! পড়ে 
বটে__কিন্তু তাহার আগেই কেহ বা! কর্মী 

কেহ বা জ্ঞানী, কেহ ব! ভাবুক রাপ পাকিয় 

বসিয় আছে। আপন গে! ছাড়াটয়া ত্য 

বস্তটা দেখাইবার সুযোগও হয়ত আর তখন 
নাই। সমাজে ধর্ম প্রচার করিতে যাইয়! 
প্রচারকেগা সন্দুথে এই এক নৃষ্ভন সমন্ত। 

আসিয়! "দেখ! দেয-_শির্কার সমন । "শশক্ষা 
খাটী ন! হইলে শুধু দীক্ষা কি ফলহুইবে? 

জগতে বছর লীল! দেখিতে পাষ্টনেছি-_- 

"ইহা সতা, ইহার সহিত পরিচয় ঘটাইতে 
হইবে--ইহাকে শিখিতে 'ছইবে। আবার 

সেই রহুর অন্তরালে "বৃক্ষ. ইব.স্য! দিবি 
তিষ্্াতযেকঃ সেই এক বৃক্ষের মত আ[কাশে 
সত হইয়! রুহিয়াছেন”-_ ইহা আরও রসিক : 
সত্য। এই মন্ত্রে বক্ষ লইতে হটবে। 
উদার, সর্বাদমঞ্জস শিক্ষা_লেই . ভিত্তিতে 
একের শীক্ষা_-এই হল, পৃ) আচাধ্য- 
উভয়ই প্রয়োদন। 
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| '্্রীরুকির কত, 'বড় : বয়াজং" প্রতিদিন যে দুর্ধর্ষ চৈযুগ না হাজার নয 
ক্ষ রক্ষ জীর, ' লক্ষ -লক্ষ- উদ্ভিদ. হেলায়, কসুণ্ডের উপর. তার পারস্তাধিকারের জাত রঃ 

সে নষ্ত' করছে? 'বেপ, তাই: জছাক)না!, 

রামও প্রকৃতির .্ত গ্রতিদিন লক্ষ রঙ্গ প্রাণ, 

অগণিড় সম্পদ “খেয়াল*খুসীতে -উড়িয়ে-দ্দিতে 

পারেন। তার যাবে :কোথায় 1... যেখানেই 
থাক.না! কেন, তার! আমার মাঝেই'থা কবে । 

আমি হখন ভারভে.. ছিলাম, তখন প্রাচীন. 
ভারত়র. অতুলসম্পদ : আমার ব| হাতের 

মুঠ!র মাঝেঃছিল। তোয়র| বল্ছ, সে সম্পদের 

শ্রোত বিদেশে. .বয়ে চলেছে ।. তাতে কি? 
আছি, জানি, ও কেবর আমার ব৷ হাত থেকে: 
আমর -ডানহাভের মুঠোর মাঝে এসেছ ।- 

আমিই স।গর--জোয্ার-ভাট। আমার মাঝেই 
হিংসা ও প্রতিশোধল্পৃহা পুষে, রেখে তোমা- 

দের .কলা।ণ নাসই"। আপন ওমাপন “কর্তব্য 

সবাইরে, করে 'যেতেণ্ছবে-_ গ্রে | - প্রেমে" - 
যে জগত জয় হয়) ও কেবল ফাকা বুলি নয়। 

কেবদ' আচ.কে কাম্ড়ে১এক জায়গার সব 

জড় করতে পার€লই দিখলী স্বত্ব জন্মে যাবে 
না।'-এক টুফ্রা; কপূরও*তো৷ তুঁমি মুঠোয় 

চেপে রক বলত পারবৈ ঈলী--*ওরে, তোকে 
আমি দখল" কনেছি--থাক্ তুই *এখানে__ 
খাক্-০খাক্ !* কিন্তু প্রেমে * গলে গিয়ে 
ভূমি 'অনুভব করতে প।র১1*ওরে জগং- তই 

আমা--তুই আমার ।” আইনের দখল ফেবল 
প্রেমের স্বত্থেই জল্মাতে।.পারৈশ এর ছাড়া" 

আর ?যত 'দখর,' সব চূরী-ডাকাতি-_গবা- 
নর বক্জাইন “ভঙ্গ 3-্বার্থপর »মাঁিয : ফি 
তইঞজ্খাইনেরদোহাইঃই দিক্ না ূ 

গড়েছিল,, হাফিজের উপর তার | তলৰ, 
ফী ৮. 

হল। সে গুনেছিল, হাফিজ তার বিখ্যাত 
কবিতায় লিখেছেন_“আমার রিনা মুখে... 
খ্যে ষ্টতিলটা, তার-জন্ত আমি সমরকদা আঁর 
বুখার নগর বখশিস্ করতে পারি।* 

তৈমুরলঙ্গ হাফিজকে বল্ল, "তুছি কি: 
সেই হাফিজ, যার এতদূর আম্পর্দ৷ যে তার 

উপপর্থীর: নামে: আমার ছটা সর্বাধষ্ঠ 
নগর 'বালিয়ে দিতে চায় 1” হাফিজ নিভীক: ' 

ভাবে উত্তর করলেন, পা, আমি সেই 
বটে, "এমনি 'কৰে সব বিলিয়ে দিতে 'দিতেই'' 
তো আমি 'ফতুর হয়ে গিয়েছি ।” 

কিন্ত কবি সত্য কথ! বলেননি। কথাটা 
এই রকম হওয়া উচিত ছিল- "আন্টি 

আমার পিয়ারীকে সর্ব্থ দিয়েছি বলে' 

এত বড় সম্পদের অধিকারী হয়েছি যে 

| বগমত্য তোমাকে বিলিয়ে দিতেও আমার 

 বাধরে ন।। আর তুমি ? অত্মাচ'রি, রাছ্োর। 

লালসায় তুমি স্বোমার প্! থে ড়! করেছ, 

মেজাজটা /খোড়। করেছ অথচ এখনও . 
তোমার মরবার মত ছুইটুকু গত (োটেনি 

মাছয যত নির্বিবাদে ছাত্ুত,.পারে_ত়, 
সে ধনী। | 

বত কবি, :প্রবক্তা, শিক্পবিজ্ঞানের আবি- রর 
ফারক, দর্শনের স্প্রে বিভোর বতজন- 

সবাই" প্রেরণা পেয়েছে প্রেম থেকে । কেবল 
কারু" বেলার প্রেরণার উৎস 'ম্পষ্ট দেখ 
গিয়েছে: কার যানি) - প্রীকক,। চৈতি... 



০০০০৬ 

কুথগীহাস, দেকদপীর়, বত, রাম: 
লধার দাঝেপ্লোমেইবেদন। টার হয়েছ, ঠা 
প্রেরগ! সতত জুপষ্ট হয়েছে! 

- ককাহগন্ধহীন প্রেম--সে তো। আত্বারই 
জ্যোজি। হাক য়ে হায়; কত ভীক প্রব্! 
(কোথা নে বে এবচনের প্রেরণ! পেয়োছ, 

ঙা ভেঙ্গে বলতে সাছল করেদি--হঃত 

প্তভটুহ আবোও তা পায়নি। কি ছিপ 
বদের প্রেদপার মূল 1-- প্রেম. ব তৎ ত্বম্ 

অসি-_বেখানে ই পে, সেখানেই 

সুদ! ৮ 
শ্রহপিত্ডের হত মাও প্রথমতঃ অসীম 

বৎসাহে হুধ্যেগ দিকে -ছুটে চলে। প্রেমের 
আই প্রকাশে তার! দিব্য প্রেরণার সঞ্জীবিত 

প্রবা। কিন্ত কতক্ষণ পরে ফেজানুগা 

শড়্িয আকর্ষণে, আধ্যাত্বিক-ড়তার তায! 
সুর্য. হতে বিমুখ হয়ে ফেবল তারচায়দিকে 

ঘুরতে খাকে-_সম্্রদায়ের কক্ষাপথে গোড। 
হয়ে ঘুরে নে ভধু] কা কক্ষাপথ হয়ত 

সত্যের কেন্্রু হতে খই দুরে--কারু বা 
আরও কাছে। ধর্ারাজোে এই সৌরজগতের 

খেলা দেখতে রাষের স্তারী আযোছ লাগে। 

কিন্তু গডদের মত আলোর কাছে (শিপ) 
ছুটে গিছে কে সম্পূর্ণরূপে ( ম্মি ) আত্মবিলর্জার 

: দেখে (আ্ঘঙ্গ.)-ভুমি'আমির সকল ভে, 

অধিষ্কানীযজ সকল দাবী মুছে ফেলে সেই 

জের জ্যোভাঙে-সশপনিম্ঘঙ্ছে 
| শন্বমদি মহাব।কে) কে জীবনকে আঙ্তি 
ন্ট যে? 

মতাতার ভূইজোড তেমরা। তোমাদের 

ইশিয়বিজানের তোরাজ করতে আমর! কন্ধুর 
“য় টা: হসকিন্ত, অভ করে ডাবের. আমাদের 

পিকে, ঠেলে দি নী” তোষাদে শিষ্প- 

আছে.ধাছুধ থেকে 

্ ০ খর গা 

হবিজান গ্রহ-্টপপ্রহের হত প্রেত 
টাংদিকেই জাবর্িত হোক । 

উতন্থে দান! খনিঙ প্রব্য ও প্রত্তনের চরজী 
গলে! কত দুয়ে! 

উদ্ভিদ্বিদ্তাগ খঁমিজের চেয়ে একটু উচু তটেই 
জিনিবের আলোচনা আছে! ো/*.হ কত 
ছুরগূযাতয়ের গ্রহনের কথ। গরেছ। 

শায়ীরতদ্বে আছে মাএবের হাড়গা ভি কথ! 

স্বাইবেয় কন্কালটার কথা । নে. [বজ্ঞাদে 

মনের নালা! ক্রিয়ার কথ। ব্যাখ) ফর 

হয়েছে। কিন্ত প্রেমাবজ্ঞান বলেছে, মাডুঘ 

আর প্রকৃতিতে ঘা সাঝ।ৎলাগ। তাগই কথ! । 

এ আবাক্ক শিল্পও বটে, বিজ্ঞান বটে। 
প্রেম বা ইউকবোধরূপ খথছান্ধ্য তে থে 
সমগ্ত স্চুঙিজ ইতগ্তঃ বিদ্ুরিত ছয়ে পড়েছে 
স্ভাঙ হল বিঞানের অবিফাছ। 

বেঞাহিরের ছেলে বখন ঘুড়ি উড়াচ্ছে, 

ভখন ভার পিতা! লক্চা করছেন, কবরে 

ঘুড়ির সুতায় তড়িতের প্রবাহ বধছে। ডা 
শন্ীর কখন নিপন-খস বে ক ও 
বইছে! যে মাটীন উপয় ভিনি দীড়িয়ে, 
ড। হতে তা পৃথক কোন সত্ব 

আছে কি? চারদিকে বা কিছু হযেছে, 
ভা সবাছ সঙ্গে ভিনি একাকার নাকি? 
বলুতে গেলে, তিনি বেন তখন এক টুক 
পাপরের বত। প্রস্কৃতির বুকে ওালে ভালে 
তর বুক ম্পনিত হছ্ছে--এহনি কে 
প্রস্ততি রহ তীর হবে নঞ্চাদিত হচ্ছে। 

প্রবাগ হল, পৃথিবীর বুকে যে বিছঃতেছ 
কুলিজ, ত| . আকাশের বিছাতের সঙ্গে 
সমধন্থী। বাইন যে আলো, সে ডিনারের, 
আলে সঙ্গেই এড়াকাম। 



লৈ, ৪১৩৩১ ] খোষেব 

ছুই: প্রাণের মাধ যখন খোম বাঁ কা, 
বোধের ক্রিয়া হয়,. তখন তেদবুদ্ধি:উড়ে' স 
বায়। তখন খুকজনার ভাব 'আর একজনার 
মাঝে “সঞ্চারিত হয়। . একের বুকে যেঢেট' 
খেলে, অপরের বুকে 'তাঁর আঘাঞ্জ লাঁগে। 
তখন নুঙ্ষদৃষটির সত্যতা প্রমা শি 'ইয়ে যাঁর: 
প্রেমিকের মাঝে তারম্প্ নিদশ মিলে। * 

"যেমন -একই কুত্রে” নানা মণি গীথা, 
তেমনি আমিই ; সবার মাঝে ব্যাণ্ড হয়ে 
রয়েছি? 

তুমি "যাকে ভালবাবে, তাই হবে; 
ভগবান্কে ভালবাসলে ভগবান হবে। মাটাকে 
ভালবাসলে মটাই হবে। 

আহা, নিজে নিজ্বের বক্ষোরক্ত পাঁন 
কর1--কি মুমধুর। তৃপ্রিভরা, আনন্দময় 
আন্বাদন! এমন মিষ্টি তে আর কিছুই 
নয়। 

ছোট বড়, ভাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিং__ 
য। কিছু দেখছি, প্রেমিকের কাছে তা সেই 
প্রেমেরই 'সঙ্কেতলিপি।. কি সুন্দর আআখর, 
এগুলে| তাদের . সবার অর্থই হচ্ছে, 
প্মামি।* এসেই প্রিয়ত্রেই ছবি। কত; 
নার নুন্দর পোষাক-_ কিন্তু সবই সেই 
আত্মর(পণী প্রিয়ার; আচ্ছাদন। : 

ওরে। এ যে সৌনধ্োর পাথার- প্রেমের 
সায়র!  প্রেয়সীর ঠাদপানা মুখ-_প্রেমিকের 
কাছে এও যেম্ন,মন্নর,..তেমুন, তার ভ্মর- 

কষ কেশপাশ- ও তার কাছে, হুন্দর। 
তেমনি রামের কাছ দিনও শুন্মর, রাতও 
ন্দর-_মৃত্যুও ন্দব, লীবনও, মূ্দর.-রোগও 
চুদার, 'আরোগাও 2 হাতি 

ম্রিও মুদর। 
রি যার সব রী “গিঁরেছে, তার কি জান! 
নী স্ীটা পাবয়ে গিয়েছে--তার [ক ভাগ্য) 

৯১৬ 

র্ঘিকাব উদ 
ধিনাকি " এক সী ইারিয়ে ষে বিশ 
সন্ধান পায়। মুসলমানেরা বলেন, একবার 
আব্রাহামের 'ঈমুদ্রধাতা করবার ইচ্ছা হল। 
খিভরা এসে তীর নৌকার, নাবিক বারি 
গ্রার্থন! জান।লেন'। ' আব্র/হাম: গ্রথমর্তঃ: না 
ডেবে চিন্তেই রাজী হয়েছিলেন: কিন্তু 'পঁধো 
একটু.বিচার করে 'বললেন, "ভাই, আমীকো? 
মাধ কর, মাঝি ছাড়া নৌকায় চড়তেই আঁমাধ 
আনন _ প্রেমময় ' স্বয়ং. এমে আমার চাল, 
ধরবেন। তুমি বরুণ, সমুদ্রের রাজা, তুম 

যদ্দি আমার মাঝি হও, তবে ভয়ের কোনও 
কথ! নাই বটে; কিন্তু তবু একেবরে 

নিশ্চিম্ত কি আর হওয়া যায়? অন্ততঃ 
তোম।র ওপর তো তখন নির্ভর করে থ।কতে 
হবে, ভগবানের উপর যে সংক্ষৎ ভানে সব 
ভার ছেড় দেন--৩| আর হজ্জে উঠবে 
না। ভুমি ভগবান আর আমার মাঝে 
আড়াল হয়ে দীড়িও ন|। তগবানের বুকে 
মাথা লুটিয়ে দিয়ে যে শান্তি, যে তৃপ্তি; 
তোমার বুকে মাথ। রেখে ত|পাধ ন!।* 

,রিরহী প্রেমিক বলছে, “আ[কাশেরযীবুকৃও 
চিড়ে চমকে ওঠ, :.বিচাৎ ! -বৃজ্, অটুথাপো, 
দিগন্ত কা।পযে তোল | এমা গভজন, উন; 
পঞ্চ শং মরুতে তর উদ্মন্. গর্জন, নিয়ে, সানি 
বলছি, সাধু, সাধু, সাধু। বজ,। তোচব, 
নর্থে!ষে প্রিগ আমার মহূর্তর ডট চুমূকে ১৪ 
উঠে,আমার অড়িয়ে ধরে'ছ!”. এ শীনিনেব 

পূর্ণপাত্র, তিন্ততাও কও মধুর! এত নেন» 
দ্রাক্ষ! নিপীঙন ক্রণেই :তে], ভগ্রৎ প্রেমের, 
সুধা গলে পড়ে ! 

| পাঠক) কধনও ফি” নিঃস্বার্থ গেমে বর 
খুইর়েছ তুমি? হারা: ইরেং ক? এনা,” 

নাহার বণছি" কৈন, আ- -গ্রতিষ্ঠা জাগে .. 



সহ, .  আর্টদর্পণ 
কনে ? তা হলে. ভূমি আমর, হলের, ভাব 
ুবতে পরবে। 

. প্রেম যেখানে সেখানে ছোট বড় নাই, 
উচ্চ নীচ 
হয়ে ওঠে-_প্রেম'যখন তার প্রেরণাজোগায়। 
স্বংধপরতা. থাকলে অতি&উচ্চপদও শ্রান্তিভর।, 
বিরক্তিতে তিক্ত । তুমি যেখানেই থাক ন! 

কেন, প্রেমে তোমার জীবন মধুমাথা হবে। 

হক বচাবার চে! থেকেই ঘভ দুঃখ, ধৈস্ত। 

নাই। কঠোর কর্ধও মধুষয় 

[ ১৭৮, ব্জ1 আখ 
মনেবেদম! |. নরককেও "দু আমি ভানবালি, 
তবে তার যন্ত্রণা থাকবে, কোথায়? 'আমাঘের, 

যত, জাল! যন্ত্রণা--সমস্তই. সেই... প্রি্তমার. 
নিবিড় আলিঙ্গনে জেগে উঠবার অন্ত. তাড়ন। 

মাত্র ॥ এই যে আঘাত-এ তো তারই 

দান! প্রেমময় মধুময় হরি তার প্রেম ঢেলে 
ভোমায় জাগিয়ে দিচ্ছেন। 

তবে ও১-_জাগ !৬ 

* স্বামী হামতীর্ঘ 

সাখখ্যতত্তুকৌমুদী 

স্বিজীত সুন্ব্ষপন্ষ 

ষ্ঠ উপায়ে যেহঃখ নিবারণ হইতে পাঁরে 
মা, তাহা আমর! দেখিলাম । তাই ক্ষণে 

পুর্বপন্মী অ'র একটা উপায়ের কথা তুলি- 
বেন। বেদে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি নানা 

কর্মকলাপের উপদেশ আছে--তাহাদের কোন 
কে[নট। বড় কোর এক বদর কাল ধরিয়া 
করিতে হয়। অবশ্থ দীর্ঘণত্রের কথাও বেদে 
আছে, কিন্ত সে কথ! এখানে নাই ধরিলাম। 
এখন পূর্ব সঙ্গীর বক্তব্য এই, লৌকিক উপায়ে 
ছঃখনিবৃত্তি না হইলেও উল্লিখত নৈর্দিক 

উপায়ে একান্তিক ৪ আত্যান্্ক ছঃখনিবৃত্ি 
হইতে পারে। . শ্রতিও 'বলিতেছেন, প্সব্গ 

ক্বয়ো বজেত"-ম্বর্গের ক|ষনায় যত করিবে। 

আচার্যের! স্বর্গের লক্ষণ ঘলিতেছেন-_ 

হর ছঃখেন ফংভিন্নং নচ গ্রন্তমনভ্তরং | 

অভিলাযোপনীতং চ তৎ স্ুখং স্বঃপদাম্পদম্ ॥ 

--ছুঃখ থাহার সঙ্গে মিশিয়। নাই, .যাছ! 

অবিচ্ছিন্ন ও অবিনাশী, ইচ্ছামাত্রই . যাছ। উপ- 

স্থিত হয়, এমন ম্ুখকেই স্বর. বলে। 

সুতরাং দ্বর্ণ বিশেষ একগ্রাকার সুখ ।' 

উহ দ্ঃখের বিরোধী । এমন কথ|ও ' বালতে 

পারি, এই শ্বর্গরপ সখ [নঞ্জের শাক্ততে 
হুঃখকে সমূলে বিনাশ করিতে পারে। 

আবার দেখি, সবণন্খের বিনাশও নাট । 
বেদ. একম্বানে বলিতেছেন, *অপ|ঘ সোষ- 
মৃত! অভুম--খাধির। বলিতেছেন। আমরা 



নৈষ্, ১৬1 

মোষ পান বরিয়াছি-- অমর হইয়াছি।” 

সোষ পান যক্ষেই সম্ভব ) যজ্ঞ স্বরপ্রাণ্তির 
উপায়. গুতরাং খাধি "সোম পান করিয়া 
অমন্ধ হুইয়াছেদ, ইহাতে বুঝিলাম, তিনি 
পর্নুখা*্লাত করিয়া! অমর হুইয়াছেন। হর্গ- 

্বখ হঙ্দি নশ্বর হইবে। তবে তাহার প্রাপ্তিতে 

অমরত্ব লাভ হয় কি করিয়া? শ্থতরাং 

বৈদিক উপায়সাধ্য বর্গ স্থখ ছুঃখের এ্রীকা- 

স্তিক ও আত্যস্তিক নিবৃত্তি করিতে সক্ষম, 

ইচ। স্বীকার: করিতে হুটবে। 

এখন ছুঃখনিবৃত্তির বৈদিক উপায় ও সাংখা 
শাস্ত্রী উপায় ( তব্বজ্ঞান )- এই হুইট পর- 
স্পর় তুলনা করিলে দেখিতে পাট--৫বদিক 
উপায় দ্বারাও জ্রিতাপ দুর হইতে পারে এবং 
সে সমস্ত উপায় সাধন করিতে এক মুহুর্ত, 
এক প্রহর, এক জঅছোরাত্র বা বড় জোর 

এক বংসরই লাগিতে পারে। কিন্তু জন্ম 

জন্ম ধরিয়! কত কষ্ট করিলে তবে বিবেক- 
জ্ঞান উৎপরন হুইবে। তাহ! হইলে ছুঃখ- 

নিবৃত্তির পক্ষে বৈদিক উপায়ই তো সুসাধা। 

তবে আর পাংখ্যশান্ত্রকারের কাছে তত্ব 
জিজ্ঞাস! করিতে যাইৰ কেন? 

সিঙ্ধাস্ত ক্চাল্সিকা 

এই গেল পূর্ধবপক্ষীর বক্তব্য। সিদ্ধান্তী 
ইার উত্তরে বলিতেছেন--. 

, দৃষ্টবদানুশ্রাবিকঠ 
সহাবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ 

তছ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্, 
ব্ক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানা€ ॥ 

২ আহ্রশ্রবিক' উপায়ও দৃষ্ট উপায়ের 
হয অনরধ্যান্ত /. বিশেষত, ভাতে অবিশ্তীদধি। 

সাংখ্য ততকৌসুদী এসবি শৈ 

ক্ষয় ও অতিশয় রহিযাতে। হৃতয়াং াছু- 
শ্রবিকের বিপরীত উপাই € শ্রোযস্কর, যেহেতু 

তাহ! ব্য, অব্যক্ত ও"জাতার .বিবেকজ্ঞান 
হইতে উৎপর। , 

বেগের এক নাঁম অনুশ্রব। ফেনা! 

আচার্য আবৃত্বি করিয়া যান, আর শিল্তু_ 

শুনিস্ত্রা তাহা আয়ত্ত করেন, এই জন্ত 

বেদ অনুশ্রব। থব! বেদ অনাদি কাপ 

হতে কেবল শোনার উপর চলিয়! আসিতেছে, 
কেহ তাহা! রচন! করে নাই--এই যুক্তিতেও 

বেদকে অনুশ্রব বলা যায়। অনুশবে 

অর্থাৎ বেদে যাহা পাওয়া গিয়াছে, 

তাহাই বানুশ্রবিকি। কারিকাকারের 
উপরিলিখিত উজির তাৎপর্ধযা এই--দৃষ্ট উপায় 
যেমন, আনুশ্রবিক উপায়ও তেমন; ছুইটীর” 

একটীকেও ছুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক ও 

এরকাস্তিক উপায় বলিয়! স্বীকার কর! যায় না। 
এখানে আনুত্রবিক কথাট! ধদিও সাধারণভাবে 

বাবন্থত হইয়াছে, তথাপি উহ। দ্বারা আচার্ধা 

সতধু ক্রিয়াকলাপই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
তাহা না হইলে হুঃখনিবৃত্তির পক্ষে বিবেক- 

জ্ঞানও যে অপর্যাপ্ত হইয়া যায়, কেলন! উহা? 
তে! আন্ুশ্রবিক। প্রমাণ স্বরূপ হুইটী শ্রুতি 

বাক্য উদ্ধার করিয়া ছিতেছি--পআত্মা বন 
অরে জতব্যঃ প্ররুতিতে৷ বিবেক্তব্যঃ ১* 

(বৃহদারণ্যক ) পন স পুনকাবর্ততে, মস 

পুনরাবর্ততে” (ছান্দোগ্য )। 

বৈদিক উপায় অবিশুদ্ধ 

সিদ্ধান্তী আন্তশ্রবিক উপায়ে তিনটা ক্রটী | | 

দেখিয়! উহাকে পরিত্যাগ কর্িতেনেন-_অবি- 

শুদ্ধি, ক্ষ ও অতিশয় । প্রথমতঃ অবিশুদ্ধিয 

'কখাইবলি। | 



৪9 .. রী রর 

চট প্রতি করিতে হলে, পর্ভীবধ, 

করিতে: হয়, শৃনত নৃ রুরিয় পুরোডাশাদি, 

খত করিতে হয়, উত় শলেই ফ্জমানকে.. 

প্রা হিংসার পাপ পর্ণ ক্রিয়া, থাকে 4. 

ইহাই অনিশুদ্ধি। এই, নম জর ফল 

সমন্ধে প্কশিখাচাধ্য  বলিয়াছেন__“উহা 
্বরসন্বর, সপরিহায় ও 'সগ্রত্যবম ঠআচার্যোর 

এই সংক্িত উজ তাৎপর্য এই ম ও না 

মনে-রুর, টি জেভি্া, যা করিলে । 
বলের 'জরশা কষুতর-্ুদ্র-অবান্তর অংশ "আছে 
এবং প্রত্যেক সঃঃশর ডিন. ভিন্ন ফলও আছে। 
সমন. ফলগুলি জড়াউয়। -ঞ্যোসিষ্টোম যর - 
ফর,।..উার। পারিভাষিক নাম হইল--গ্রাধাম 

অপুর্ব এ যহণ্জর ফগাক”  পরজাপূর্বব বলার” 

একটা! চাৎর্ধা। জছে।:-হজ্ঞগর্গের সাধক ) 

কিন্ত কি করিত পাধক) তাহ আমরা বলিতে : 

পরি ন11 রেলন!) অলৌকিক বা!পাঁর-বলিয়া. 

আমু! ধানে কাধাঃকোরণের ধার -সুপষ্ট 
লৌকিক হজ্জ: হইতে - (দলিত. পাই মা।'- 

অলৌব্াক প্রর্গে 'পৌছিবার- জগ্ই'মাঝখ।নে 

এউ- পূর্বের কল্পনা । উহ! যজ্ঞের ফলস্বরূপ - 
হাদৃষ্ী শক্তিবিশেষ [' যর প্রতোক কর্মেরই -' 
এইজপ অনূর্ব আছে। আবার সমাষ্ট যজ্রেরও 
একট! পূর্ব আছে। ব.জ্যোতিষ্টোমাদি হইতে 

হইবে'। কিন্ত হজে পণ্ড হিংসা! বারা, হে 
অপূর্ব উৎপর হইয়াছে; উহার ফলে যে অনর্থ 

উপস্থিত হইবে, তাহা! স্বর্গফলের সঙ্গে মিশ্রিত 
হুইবে। তবে এই শেযোক্ত অপূর্ব তত প্রল 

হইবে না| ইহা, লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য 
রা শিবধের কে বহর বলিয়াছেন | 

আর্ত. | [১৭শ ব্র্ষ--২ সং. 

রা নিস্তার পাও! যায়. জুতরাঃ উ 

*ুারিহার” বুটে। ১. .... :. | 

।€,কিদ্ধ যদি ভ্রঘবশ তঃ. প্রায়শ্চিত্ত না। কর: 

হয়. তাহ! হইলে প্রধান: ক্র: ফল যখন -. 

ফর্দীবে,. উরি 'উক্ত, প্রাশিহিংসার নর্থ. 
তন: ফ্বলিরে। .. তধ্ন বজমানকে সা খর: 

সব্িত-ঞএই অনর্থের তঃখও সহিয়া পাকিতে 

হইবে 1, তখন আহার কেমন আনস্থা হবে?" 

প্রচুর পণ্য সঞ্চয় করিয়া শবর্গগ্ণারূপ সুধা" 

হছে যেন তিনি তখন অবগাহন করিতেছেন -- ল 

তবে গ্রযণিহিংস।'রূপ-সাহান্ত পাপ করিয়!ছেন 
বলিয়। ছঃখের ..ছেই. একট. অগরিশ্যু লগ 

আ[[সয়] গায়ে পড়িতেছে। . এইটুকুকি আনন: 
সহিয়। থাক!.যায় না1:-তাই আচার্য হিংসার: 

ফলকে, “নগ্রত্যবমধ” .ব| .সহিষুতা। যুক্ত. 
বরলন। এ এত কত 278 284- 

যাজিক হিং সাও অনর্থের হেত 

আর ফথা।, বেদে. কর 

হ্যাঃ সর্ব 'ভৃত।নি-- কে. নও দি 
হিংসা করিবে না।” এটা একটী. সাধারগ.. 
বিধি। আবার যজ্ঞগ্রসঙ্গে আছে-ণঅগ্নি- 

যোমীয়ং পশ্মালভেত.-..অগ্রি ও সোম দেবতায় 

উদ্বেস্তে পণ্ডবধ করিবে ।” এটী একটী বিশেষ 

বিধি।.-পুর্বিপন্ধী: বলিতে পারেন, বিশেষ বিধা- 

নের ধলে সাধারণ বিধাঁন উল্টাইয়া- যায় না। 
স্নুতর1ং পশুবধের বিধানই বলরৎ ; উহ1 বেদের 

বিধি) তৰে আমার অনর্থ ঘটিবে কেন? 
_ কিন্তু এমন কথ! বল! চলে না । কেনন| 

উভয় বিধির মাঝে এখানে কোথাও বিরোধ 

.. লাই; বিরোধ-থাকিলে তবে না ধপবান বিধি 

স্বারার জাচাব্য এক! ও বলিতেছেন, রি 

পগুদ্ধিংসার অগ্থ প্রারশ্চিত করিলে উহ! -অনর্থ_ 

দ্বার! দুর্বল বিধি-বাধি৯ হইবে। হুষ্টটী বিধিতে 

বিস্োধ-.ন)ই - এই জহর, .উহাযের...ব্ষিরই... 



ভয়. বেদ-ধখন “মা হিংস্যাং” বলিয়! হিংসা 
নিষেষ্ধ করিলেন) তখন ছিংস' করিলে যে অনর্থ 

উপর হবে) ইছাউ জানাইয়! দিলেন ) হজের 
বেলা যে এই" বিয়ম খ।টিবেদ!, এমন কথা 
1 বলিলেন এনা) আবার যখন বলিলেন, 
পজগ্বীযোমীধ পণ্ড বধ কর”-_ তখন হত্তের 

জগ্টা পশ্ীনধ করিতে আদেশ দিলেদ সভা, 

কিন্তু উ্া! যে জনর্থের হেতু হইবে লা, এমন 
কধা তো: বলিলেন না। যঞ্ধি ণেদবাকো 
ত।৮।ই বুঝাইত, তণে বেদ একট! কথ! নলিয়। 

দুষ্টটা তাৎপর্য বুঝাইবাব. দেয়ে দ্বোষী 
»ঠতেন--বেদৰিধিতে বাকাভেদ: 

তত । '.একই- প্রণিহিংল! হে অনর্থের হেতু, 

ভইবে) আংল।র যঞ্জের উপকারক হইবে -* 

উচার মাঝে তো! রিরেধের কোনও কণ। 

ছিংলাতে যজম।নের. অনি হইবে, 

কিন্তু বজ্র ইষ্টই হুইবে। 

“বৈদিক কের ফল টিিবননি 

দিক করের একটা দোষ দেখান 

চপ | আব টা দোষ ক্ষয় এবং অতিশর | 

যদিও এট ছুইটী দোষ ফলসন্বস্থী, তথাপি 

উপায়ে তাষ্ঠাদিগকে .উপচরিত কর! হ্ই- 

য়াছে। বৈদিক কর্ধ্ের ফল স্বর্গ যে ক্ষয়ণীল, 

নক । 

ইছ। অনুমিত হইতে পারে, কারণ উহার সন্ত 

থাকিলেও উঠ! কার্য । যাহ! কার্ধা, তাহা 

উৎপতি, বিকার, আশ্রি অথবা সংস্কাররূপ 
পরিণামনিশিষ্ট হুতরাং অনিতা ৷ এইরূপে 

্ব্গ(দিও অনিতা | উ€াই কর্ের ক্ষয় দোষ। 

আনার জ্যোতিষ্টোগ হজ্জে কেবলমাত্র 

বর্গ লাস হর, কিনব বাঁজপের জে ্থ/রাজ্য 

লা হয়? সুরত! বাজপের জ্যে তিষ্টোম 

হইন্ডে বন্ত। যে জ্োতিষ্টোম হজের ফল 

খাওবকোৌদুদী ৪৫ 

উপস্থিত 

» ছিল্নে।, 

লাভ করিয়াছে, সে বাজপেয়-ধজকারীর লল্প্ 

দেখিয়া ব্যথিত হইবে, কেনন! যে শ্রীহীন, খে 

পরের শ্রী দেখিয়া ছংখ পার, ইহ! শ্বাভাবিক। 
ইহাই বৈদিককর্ণের*ণ্অতিশয়* দোষ। 

করপজন্য অমরত্ব আপেক্ষিক 
্ "সোমগান করিয়।ছি--অমর হইয়াছি-__ 

এট কথার যে অমরধের উল্লেখ ঠাস 

উহ! দীর্ঘকাল স্থিতি মার ঝা আচা.. 

যর! বং লেন, “এক রক্মাণ্ডে নয় রধযস্ত 

অনস্থানকে অমরত্ব বলে।» ই জন্যই 
বেদ বলিতেছেন_-. | 

” সী 

ন কর্ণার ন প্র ধনেন, রর 

তযাগেনৈকেন]মৃততমানন্: |, 

পরেণ নাকং নিছতং খহায়াং 
বিভ্রা্তে যতো বিশতি॥ 

- কর্ণার, পুরোৎপান ঘর] বা. বিভ্ো- 

_পাঞ্জন ছার অমর হওয়! যায় না। এষতিরা। 

একমাঝ ত্যাগঞ্জারাই: অনৃতত্ব লাত...করিয়া-. 

পরমভবের সহিত নখ গুহাতে 

নিছিত- থাকিয়!. দীপ্তি পাইতেছে, একমাজ্র- 

যতিরাই তাহাকে প্রবেশ: করিয়।. থাকেন. 

কর্ণ মৃত্যুমৃষযো নিষেছ্ঃ' 

প্রজাবন্তে! ভ্রধিণষীহ্যানাঃ। 

তথাপরে খাষঘো যে মনীত্বণত 

পরং কর্ধমভো। অমৃতত্বমানপ্তঃ ॥ 

যে সমস্ত খরির পুজে।ৎপ1ঘন ক রিয়।- 

ছেন। ধনোপার্জনে যদ্ব করিয়াছেন, তাভার।, 

কর্ণ সবারা কেবল, মৃত্যুই, লভ করিয়াছেন 

আর যে সমন মনীবী খবিরা কে অভি: ঃ 

ক্রম করিয়াছেন, তাহারা অমরত্ব লা 

'করিষ়্াছেন। 
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 ভ্জ্ঞানই ছুখধনিবৃত্তির উপায় 

এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়াই কারিকাকার 
ঘলিতেছেন, “হার বিপরীত শ্রেরস্কর $. 

কেননা 1 ব্য অব্যক্ত ও জ্ঞাতার বিজ্ঞান 

হইতে উৎপন্ন ।* এ কথার তাৎপর্য এই-_ 

বজজপ্রভৃতি হইল ছুঃখনিবৃত্তির আনুশ্রধিক বা 

বৈদিক উপায়। উহ? অবিশুদ্ধ, নিত্য ও 

ফলের তারতমবিশিষ্ট। আর ইহার বিপ- 

রীত যে তত্বজ্ঞান, তাহ! বিশুদ্ব_-কেননা 

তাহাতে হিংসাদি পাপের সংস্পর্শ নাই, 

"তাহার ফলও শান্ত এব? সর্কোৎকষ্ঠ। 
শ্রতিই বলিয়াছেন, তব্জান লাত করিলে 

আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হরনা।.. 

তৰজান হইতে ছ্খ ধ্বংস হয, হ্তরাং 

ছঃখধ্বংসও কার্ধ্য রলিয়া অনিত্য-_পূর্বপক্ষী 
এটরূপ আপত্তি করিতে পারেন । কিন্ত 
কার্ধা বদি ভাবাত্থক হয়, তাহা হুটলেই এই 

নিয়ন খাটে। গ্ররুতস্থলে হঃখনিবৃত্তিরপ কার্ধয 
অভাবাত্মবক: শুতরাং উহার সম্বন্ধে জনিতাতার 

আপত্তি খাটিতে পারে না। বলিতে পার, 

যে ছঃখ একবার ধ্বংস হইল, তাহ! চিরদিনের 

অন্ত গেল, ট্হা না হয় মানিলাম) কিন্তু 

সেইরকনর্ অপর ছঃখও তো 

উপস্থিত হইতে. পারে। কিন্তু তাহাই বা 

হইবে কি করিয়া? কারণের যদি প্রবৃত্তি 

ন1 থাকে, তবে -কার্ধ্যের উৎপত্তি হইতে 

পারে ন1.। বিবেকজ্ঞান.. উতপর় . হওয়ার 
পূর্ব পর্যন্তই ছুঃখের কারণ প্রবর্তমান থাকে । 
গুতরাং বিবেকজান হইলে ছখ চিরদিনের 
জন দুর হই ধাইবে। 
আমর! গঞ্ছে রও বিস্তার 

ঘলিব। 
করিয়া 

আসিয়া 

এ সমস্ত কথা. 

( ২৭শ বরং সংখ] 

ফারিকাকারের উক্তির আক্ষরিক অর্থ 
এই--বৈদিক. ভুঃখবিবৃতির, উপায় হইতে 
সম্ব ও পুরুষের বিবেফজানরপ উপলঙি 

সম্পূর্ণ পৃথক এবং উহাই. প্রেরস্কর।. অবনত 
হজ্ঞাদি বেদবিছিত বলিত্বা ও'কিযরংপরিমাণে 

ছঃখনিবৃত্তিকর বলিয়! উৎকৃষ্ট উপায়র়ূপে গণা 

হতে পারে বটে। বন্য ও. পুরুষে? 
বিরেকজ্ঞানও সেইরপ একটী উতরুষ্ট উপান্থ. 

কিন্তু এই ছইটা উৎকৃষ্ট উপায়ের মধ্যে লত্ব 
ও'পুরুষের বিবেকজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । 

সত্ব ও পুরুষের পার্থকা-প্রত্যর্থ কফি. 
করিয়! হয় ?--প্বাক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞাতায় 

' বিবেকজ্ঞান হইতে ।” গহত্তত্ব হইতে পঞ্তৃত 
পধ্যস্ত সমন্তই বাক্ত এবং প্রকৃতি অবান্ত 

পুরুধ জাত1।. বাক্তকে জানিলে তাছার 

কারণ অব্যক্তকে জান! ধায় । আবার বাত 

ও অব্যক্ত উত্য়ই অচেতন বলিয়া ফোনগ্ত 

চেশনের অপেক্ষা রাখে, হ্থতরাং তাহারা 
পরার্থে বৃত্ত । আত্মাই পর। এইফপে 
ক্রমানুসারে জ্ঞান হুটয়। থাকে । 

তাহ! হইলে মোট কথা হুইল--ক্ুতি, 
শ্থৃতি, ইতিহাস, পুরাণ হইতে ব্যক্ত, অব্যক্ত 
ও আত্মতত্বের কথা। বিবেক সহকারে শুনিরা 

শাস্তযুকতি ছার! তাহাদিগকে হৃদয়ে . প্রতিঠিত 
করিতে হইবে,। তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া 
নিরত্তর আদর ও সৎকার সহকারে তৃতপমুছ . 

ভাবন! করিলে তাহাদের বিবেকজ্ঞান হইযে।, 

আচাধ্যও অন্তর বলিয়াছেন 

। «এইরূপ তন্ধ অভ্যাস করিলে. আবি+. 
আমার বোধ .নিঃশেষে নষ্ট. হইয়া হায়। 
তখন যে বিশুদ্ধ .অদ্ব় জান: উৎপন্ন হয়, . 

| তাহার জার বিপর্যয় হর না।” (২) 
ঞ 



শিক্ষার লক্ষ্য 
গে (টি ত 

প্রাচীন যুগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল_নিবৃতি। 

এই জন্তই তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থাতে  নিয়ম- 

মের খুবই কড়াকড়ি ছিল। আজ;কাল 

আমর। একটু বিলাসী হয়ে! পড়েছি? *গধু 

ত্যাগের বুলিতে আর মুখে রুচি .,হয় ন। 

ভাই তার সঙ্গে একটু ভোগের রসানএথাক। 

চাইি। ভোগের কথাট! যদি ভাবের আব রুতে 

চাকৃতে পার! যার, তাটুহলে আরও নিরা- 
পন্।। তাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের 

ব্যাখ্য।ত। বলবেন, শিক্ষার উদ্দেশ্ত হচ্ছে__ 

হন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। কথাটাতে 
বন্ধ কিছুই নাই; এ ও যে মানবজাতির সার্ব-. 

ভৌহ আশ হবার যোগ্য, /ভতে, কেউ আপত্ব 

ধরবে না । কিন্তু এর মাঝে একটু ভাবের ঘের, 

লেগে ত্বাছে বলেই তয়, কে তার কেমন 

অর্থ করবেন। সন্ধ্যার আবছার়াতে *স্থ পু 

ম! পুরুষণ_এ ভ্রম পৃপ্তিতেরও হয়ে 

থাকে। তই এই অম্প্টতার সুযোগ নিযে 

কেউ ফেপ্রীবৃত্তির" পথ : প্রশস্ত করবেন ন।, 

এর কথা" বলতে পারি ন।। 

একটু স্তাবলেই- বুঝি নিবৃত্তির অর্থও যা 

জন্ভতনেছিত শক্তির - বিকাণের অর্থও তা। 

এর যাঝে একটা -উপার়কে প্রক।শ করছে, 

আর একটা প্রক€শ "করছে. ফলকে। যদি 

হলি, নিবৃত্তি. অবলম্বন করলেই অন্তরের 

শক্তি ফুটবে, তাহলে সব গোল মিটে যায়, 

গ্র/ীনে নবীনে,+ধন্ব',থাকে না। কিন্তু নবীন 

বোধ হর এ কথ সহ্ধে বানী হবেননা। 

কেননা ওই নিবৃতি কথাটা বড গুফ, আক- 
ঠার মত-ওর অর্থটা এত, শট যে,ওকে 

তাবের | াচছাদনে ঢেকে রাখা, যার 

কথাটার, মাঝে অনেকখানি, স্ আছে-. 

কেননা ওটা ভাবরাজোর বসত" "ওর" বান্ধব! 

কতটুকু, তার: হিসাব আমরা, কোনও দিন 
করিনা ।' শক্তির বিকাশনুতো আমর! অহ. 

রহঃই দেখছি: মানুষ কিনা করছে? শিল্প 

বিজ্ঞান কলাতে তার দিন, দিন কত উন্নতিই 

না হচ্ছে |. এইগুলো হচ্ছে মানুষের শক্তির 

প্রত্যক্ষ পরিচয়। এ পরিচয় এ জন্ে। এ 

জগতেই পাচ্ছি। স্থতরাং অন্তর্নিহিত শ।ক্তর 

বিকাশ বল্তে যদি এঁকিকের পু বুঝ, 

তাতে তো নিতান্ত দোষ হবে না। 

, নবীন আরও বলবেন, এর মারে যদি 
কেউ আমাদের ভোগলানুপতার...এপবাদ 
দেয়, তবে তারও . ক্ষালনের. উপায় সআছ্ে। 

আমর! বলতে পারব,.অক্তনিহিড় শ'ক্ির স্বরূপ 
দুজ্ঞেয়, বাইরে তার যতটুকু বিকাশ দেখছি, 

ততটুকুকেই আমরা... শ্রেরঃ বলে শ্বীকার 
করছি। কিন্তু ত! বলে এ শক্তি যে আধা" 
কতা বর্জিত, .এমন . কথাও. .তো. আমর! 

বলছি ন!। তবে রিনা আধা দমিকতাম মডিমার 

চেয়ে আধিতৌতিকতার মহিন যে স্থপ্রতাক্ষ,. 

আমরা, সেই কথাই ব্লণ্ছ। আধ্যাত্মিক. 

তার বনিয়াদের উপর আমরা আগিভৌতিকতায় 

মন্বির গড়ব। সর্বত্রই বদির যেষন চোখের 
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জাড়ালে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হুবে_আখ্যা- 
স্বিকত! অলক্ষ্য থেকে আমাদের শক্তি সঞ্চার 
কর্বে,কিন্তু চষ্চাটা আমর! আরধিভৌতিকতারই 

কর্ব। 

নবীন যুগের এই সমস্ত যুক্তির দাঝে যে 
লতা: কোথায়, তা প্রাচীনপন্থীর দীর্ঘদর্শী 

চোখে সহজেই ধ্র! পড়ে। ্পষ্টই দেখ! যার; 

ধরীকের ভোগ আসাদের মুগ্ধ ও নৃ করছে, 
অথচ চর খাতিরে: আমর! প্রাটীনের 

সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়তেও পারছি না, কৈনন! 

ভারতের আর. স্ব গেছে, এখনও কেবল 

আধ্যাস্মিক তার নামটা বার আছে, মাত 
অন্তত; নিজের কাছে।, নতরাং ভোগের 

শিক্ষা প্রচলন করাই [মঙ্গত, বটে, তবে তার 

উপর এক পেছ স্যাধযিখ্িকতা থাক! চাই। 

"শিক্ষা অস্তর্সিহিত শক্ির বিকাশ” ---হত্রে। 

এই হল নবীন ভাব্য! 

এখন প্র।চীনের..পক্ষ ধরে আমর! ছুটে! 
কথা বলতে চাই।. গ্রাচীন যে বলেছেন, 

পনিবৃত্তস্ত মহ1ফলা”_ _নিবৃত্িকেই শিক্ষার 

লক্ষ্য করে শ্রঙ্গচর্যোর- আদশ দেশে প্রচার 

করেছিলেন, তর. মাকে; কোথাও অস্পষ্টতা 

কিছু নাই।' তায়াও' বলেছেন, অস্তর্নি/ছত 

শক্তির 'বিকাশই প্রপ্নেঞ্জন।- কিদ্ত' তার পথ 
কি? 'শ্ক্তর বাদ প্বব্ধপ ন। দেখতে পাই, 

তবে কি করে পথ-নির্ব।চন. করব? শক্তির 

'অমস্ত' রূপ. তীর্ন কোন্, বূপ যে শাশ্বত, 

তাঁবি'করে' চিন্ব? ফল কথা, মানুষের 
শর্জির "মীম! কত দুর, ত| বুঝে তবে তার পথ 
নির্দেশ” কর্তে “হধে। বাদ বুঝে ' থাকি, 
জড়রাজ্যের "উপর ' আধিপত্য করাই মনুধ্য- 
শরির চরম বিক্কাশ; ভবে তাকে লক্ষা করেছ, 

পিঙ্ক ব্যাস্। করতে 'ছবে। হঙ্গি নথি, 

আর্যাদপণ [১৭শ বধ- ২য় সংখ্যা 

একটা জীবনের মাঝে মান্য যতটুকু করতে 
পায়ে, ততটুকুতেই তার শক্তির সীম, তবে 
এই জীবনটাকেই যাতে সকল রকমে শোতন 

ও উপাদেয় কর। যেতে পারে, তার উপ- 

যোগী শিক্ষাই প্রচার করতে হবে। 

কিন্ত এই জারগাঁতেই প্রাীনৈযা :+াঁ 
নৃতন রহন্তের সন্ধান পেয়েছিলেন। ঠারা 
দেখলেন, এই যে স্থুলতঃ প্রত্যক্ষ জড় গং, 
সুধু এর উপর আধিগত্যন তে।মনুষ্যশক্ির 
চরম সীমা নয়; বা এই একটা জীব.নয় 
মাঝেই তে! মানুষ চরম পরিণতি লাভ করছে 

ন1। ধান্য শুধু জড় জগং কেন, অস্তজ্কগং, 

বৌদ্ধজগৎ, অধ্যাত্ুজগতের উপর পধাস্ত 
আধিপত্য করতে পাঁরে_সে যেমন বলতে 

পরে, *সর্বং খাবদং শ্রহ্ধ তজ্জল[ন্গ, শ্মনি 

আবার এমনও বল্:ত' পারে-__“অহং বঙ্গ শ্ম !” 
এই মহাসত্যের বিকাশ তার মাঝেঃবে। 
তার জন্ত শুধু একটা জীবনই পর্্য।পু নয়। 

এই বুহৎ ভাব ধারণ! করপণার জন্ত যে অভ্য।- 

সের প্রয়োজন, তার উপযোগী অৰকাশও 

তাকে দিতে হবে। তাহ তার জীবন ঈশ্ব- 
জন্মাস্তরে ব্যাপ্ত! 

এমনি উদার আদর্শ যদি চোখের সমনে. 

জাগে, শুধু কল্পনার নয়, এ আদশ.৪%। ত্য. 
করবার সৌভাগ্য যদি কার হয়, তবে নে 

কি ছোট জ্িনিষে কখনও , ভৃধ .থাকৃত্তে 

পারে? ফেব্রক্ষবিদ্-গআচাধ্য-নিদকে এমনি 
বিরাটভাবে উপল্ধি করেছেন, তর, প্রাণ" 

জগৎকে সেইভাৰে উদ্ করবার অন্ত 

ব্যাকুল হুয়ে উঠবে। 'জগৎশ্যাদ ক্কুইশ। জর” 
আলোচনায়, ক্ষুত্্র বাসনা-কাষনার 'ভুগুভ 
মুগ্ধ 'হয়ে থাকে, তবে তিনি, আকুল তাভরা- 
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শ্থস্ত বিশ্বে অমৃতন্য পুভ্তা 

আ যেধাযানি দিব্যানি তত্কুঃ। 

 শবে্দোহমেতং পুরুষং মহাস্ত- 

বেদান্তসার কিঃ 
তখন তীর চক্ষে শিক্ষার কোন আদর্প 

জেগে উঠবে? তিনি দেখবেন-_ মানুষের 
অস্তরে ্রহ্মশক্তি নিহিত রয়েছে_-তার.বিকা- 

শই পরম পুরুতার্থ; তার পথ-_নিবৃত্তি; ভূমৈব 

যাঁদিত্যবর্ধ তমসঃ শরস্তাৎ ॥ স্থখং__নালে ম্থমন্তি। সুতরাং নিবৃত্তিই 
শিক্ষার নিয়ামক। 

১) 

বেদাস্তপার 

শপ সি শামপ 

[চতুর্থ খণ্ড-_বিবৃতি-_অনুবন্ধচতুষটয়, ] 

প্রস্মোজন্াান্ু ক্ষ 

শ্রখন চরম অনুবন্ধ প্রয়োজনের কথা। 

বেদাস্ততত জানিবার প্রয়েজন কি ইহাই 

বিচা্য । মুলে এই অন্ুবন্ধ সম্বন্ধে বল! 

হইতেছে--প্গ্রয়োজনং তু তণৈক্া প্রমেয়গতা- 

ক্জঞাননিবৃত্তিঃ স্বরূপাঁনন্নাবাপ্তিশ্চ।” অর্থাৎ 

উপরি উক্ত জীবন্রদ্ষের কারণ গ্রমেয় যম্বন্ধে 

আমাদের যে তত্বজ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, 

তাহার নিবৃত্তি এবং ্বরূপানন্দ লাঁভই 

বেদাস্তশান্ত্রালোচন।র প্রয়োজন বা উদ্দেগ্ঠ | 

এক কথায় বলিতে গেলে মোক্ষঈ 

বেদান্ত জ্ঞানের লক্ষা। জান নিবৃত্তি ও 

'্বরূপানন্দ ল'ভ মোক্ষেরই নামান্তর । বিভিন্ন 
দর্শনে এই মেক্ষের ম্বরূপ বিভিমুরূপে 

ঝ্বাথ্যাত হইয়াছে । বেদাজ্্প্রতিপাদিত 

মোঁক্ষের লক্ষণ সমস্ত মতের সামঞ্রন্ডের উপর 

প্রতিঠিত। সমস্ত দর্শনের মত 'আলোচন। 

করিয়। বেদাস্তমতের প্রামাণ্য স্থাপন কর। 

আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উপরি-উক্ত 

মোক্ষ-লক্ষণটি পরিস্ফুট করিবার জন্য আমর) 
হুইটী মতের মাত্র গামান্ততঃ আলে।চন। করিব | 

পূর্বোক্ত লক্ষণে আমর! ছইটি নিষয় লক্ষা 

করিতেছি _ প্রথমতঃ ভঃখনিবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ 

আননলাভ । অবশ্ঠ মোক্ষ অথ্য় একরস বস্তু । 

একই নিত্য সত্য নস্তকে আমর! ইচল্গতের 

নানা ভূমি হইতে দেখি বলিয়া তাহার নানারূপ 

লক্ষণ করিয়া থাকি । কিন্তু অরসমূ যেমন 

নভিতেইঈ সমপিতি হয়, সেইরূপ সমস্ত লক্ষণ 

একই তাকে প্রকাশ করিতেছে। তৰে 

দৃষ্টির প্রসার ও সন্বীর্ণতা বশতঃ কাহারও 

লক্ষণ বস্তকে সমধিক পরিস্ফুট করিতেছে, 

কাহারও বা! করিতেছে না- এই মাত্র । 

পুর্বে মে।ক্ষের লক্ষণে জগতের ছুইটা 

অবস্থা কুচিত হইতেছে- প্রথমতঃ ছঃখের 

গ্রতি বিতুষ্ণা, দ্বিতীয়তঃ আনন্দ লাভের 



শ্রচেষ্টা। মুলে ছুইটী একই “৪. কিন্তু তথাপি 
সাংসারিক পরিস্থিতি অনুসারে মানুষ এক এক 

সময়ে উহাদের এক একুটা দ্বারা পরিচালিত 
হয় থাকে । যেছুঃখ ভোগ করিতেছে, সে 

তাহ! হইতে অব্যাহতি চাহে । আবার যে 

স।মান্যতঃ সুখ পাইয়াছে, সে আরও সুখের 

কিন্তু বস্তগত]! উভয়ে 

একটি বস্তু চাঠিতেছে, কেবল দৃষ্টি গ্রসরিত 
নহে বলিম্ু। পৎস্পরে লক্ষাকে ণিভিন্ন বলিয়া 

মনে করিতেছে মাত্র। 

গন লালায়িত ভয়। 

দর্শনিকদিগের মধ্যেও 'এইরূপে প্রম- 

পুরুষার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে। 

সফল দার্শনিকই নিঃশ্রেয়স চাহেন। নিঠঅমস 

তআর্থৎ বাচ্চা হইতে জীবের মার শশ্রগঃ কিছুই 
হঈতে পাবে না-উহ! পরম পুরুষার্থ। কিন্তু 

জগৎকে যনি ঘে ভাবে দেখিয়'' চন, কিনব 

আত্মন্বরূপূকে ধিনি যেরূপ ধারণ। বয়ছন, 

তিনি নিঃশ্রথস বলিতে হদনুযায়া আদর্শই 

বুরিয়াছেন এবং সেইরূপ উপায় নির্দেশ কর. 

য়াংছন। 

খে, অমর। হঃগ চ।ই ক্মানন্দ চাই না, ত£গই 

কিস্তু কেহ এমন কথ বলেন ন,ই 

. ক্ঞামান্দব পবমপূকমার্থ | তয় ছংএনিবুবি, 

না ছয় স্ুখলাভ-_ইঠা সকলেরই গ্রার্থিত। 
এট কথ! স্বীকার করিয়। আনব বেদাস্ 

গ্রাচিপাদিন নিঃশ্রেযস বা মোক্ষ লক্ষণ সম্বন্ধে 

আলোচনা করিব 

ছঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ--নৈদাশ্যেক এই 

হুঈটাকে জড়।ইর। মোক্ষের লক্ষণ কবিয়াছেন। 
কিছ্ভু নৈয়ারিক ও ভট্টমতাণনন্বী মীমাংলক 

ইহার এক একভীংক মাত্র গ্রহণ করিয়ছেন। 
অ[ষর! দাম।ন্ত 5: এই দু্টটা মতের অ।লে।চন! 

করিয়। উহ! হইঠে বেদাস্তমতের বৈশিষ্ট্য 

গ্রন্ঠিপদন করিন। নৈগয়ক ও বৈশে- 

অ।ধ)?পণ । 

ধিকের নিঃ্রয়ন সম্বন্ধে মতের কোন৪ 

অনৈক্য নাই। উত্তরকালে উভয় দর্শন 
পরম্পর মিশিয়া গিয়াছিল-_ন্থুতরাং আমরা. 

সেই ভাবেই উহাদের আলোচনা কঙিব। 
রি 

গৌতম ন্যায়সথত্রে বলিভেছেন-পছঃখজস্স 

প্রবৃদ্ধি দেযমিথাজ।ন|ন|মু্খোত্রপাঁছে 

তদনন্তরা পায়াদপবর্গঃ1৮ ইহার তাৎপধা একট 

দুঃখের আত্যন্তিক নিবুদ্তিই পরমপুরুষ।্৫থ |: 

কিন্তু ছুঃথ দূর হইবে কি করিয়া? জন্মিশেছ 

ছঃখ আছে, সুতর।ং জন্মপ্রবাহ রোধ না করিলে 

হুঃগ দূর হইবে না। জন্মপ্রবাহ রোধ হয় 

কি করিয়া ? ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টশন্কির 

গ্রেরণাবশকুঃই জন্ম হইয়। থাকে-_উহাই কর্ধ 

ফল--উগাই জন্মের হেতুভৃত। প্রবু্ত। এইট 

এরাবুত্তির মূল হইল দে।ষ বা বিষয়ে আসক্তি; 

আসান ন' গ।কিলে কর্মফলের নক্ধান নাই, 

সুতরাং ধন্মাধণ্ন সঞ্চত হইয়া জন্মও ঘট|হবে 

ন।| কিন্তু আমক্তি ব| দোষ আদ কোথা 

হইতে ?_ মিথ্যান্লান হইতে । জগতের সমস্ত 

পদকে যদ গ্রামর! যথাযথভ[বে জান 

ও বুঝিতে পাবি, তবে আর আমাক থাকে লা। 

গৌহম "ই পদার্থকে ষোশ ভাগে ভাগ 

করিয়! সমস্ত সঞঙ্জাই এই 

ষোড়শ পদার্থের অস্তভূক্ি। ইহাদের তত্ব- 

জ্ঞান ঠইলেই মিথ্যাজ্ঞান দূৰ হুইয়া যাইবে এনং 

তাহ] হইতে যথাক্রমে দোষ, গ্বু।ভ, জন্ম ও 

ছুঃখের আত্যকিজ্ নিবৃত্তি হইয়া দ্মপপর্গ ব| 

মোক্ষ ল।ভ হইবে । মুচরং চরমে দেখিচেছি 

_ছুঃখের আঅন্তান্ত নিবৃত্তিঘ মোক । 

নলিতেছেন, 

ত্রঃখের অত্যন্ত [নবুত্তহ যে মোক্ষ, ইহ! 

মানিতে পাঞ্ি। কিন্তু কথ! হইতেছে». 

ছুঃথের ছ্যন্ত নিবৃন্তিতে আত্মার কিনুপ 

অবস্থ। হবে) তাহাই ৰ.৭6)। দুঃখের 

অনি 
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আন্যস্তিক নিবৃত্তি আমি কিরূপে তানুতব 
করিব 1 ইত বুঝিতে হলে আত্মার শ্বর্ূপ 

মুবিতে হইবে । বৈদান্তিক শাঙত্মাকে চৈত্ 

ত্বরাপ হলিয়! থাকেন এবং তীং।কে এক, 

অবিভাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ারিক 

ও বৈশেষিক উভয়েই আত্মার বহত্ স্বীকার 

করিয়া থাকেন। অধিকন্ত ইহার! চৈঃন্যকে 

আত্ম।র আগন্ধক গুণ বলিয়। থ|কেন। স্থৃতর1ং 

মোক্দশতে আত্মা গুণসংস্পর্শ হইতে মুক্ত 

হই আকাশবৎ অসস্থান করেন, ইহ।ই'ইহা- 
দের মত। অতএব ছুঃখনিবৃত্তিকে এই দিক 

হইতেই দেখিতে হঈবে। নৈয়য়িক যে ভাবে 

আত্মার স্বরূপ বুঝতে চ।হিয়ছেন, তাহাতে 

"ুঃখের নিবৃত্ত” এই অভাব।ত্মক লক্ষণ ছাড়া 

মোক্ষের অন্য কোনও লক্ষণ তিনি ক'রতে 

পারেন না। দুঃখ নিত্যান্ুতৃত বস্ত, উহার 
নিরসন হইলেই পরমপুরুষর্থ দিন্ধ হইল। 
মোক্ষাবস্থায় 'আাস্মর় যখন গুণসংম্পশ থাকে 

না, তখন ঠচ৯গও থকে না--স্থতরাঁং কোন 3 

ভাবাত্মক্ক বস্তর অন্ুভৃতিও থ।কিতে পারে না। 

অতএব শুদ্ধ হুঃখনিবৃত্তি ছাড়া ম্থৃথপগ্রাপ্তিরূপ 

মোক্ষের আনুষগ্গিক লক্ষণ নৈম।য়ক স্বীকার 

করিতে পরেন না। 

নৈয়াফিকের উপরিউক্ত লক্ষণ বিচার হই- 

তেই অমর! বুঝিতে প1রি, ইহার সহিত বৈদ1- 

স্বিকের বিরোধ কোথায়। প্রথমতঃ 

খৈদাপ্তিক আত্মাকে এক বনেন। কিন্ত 

নৈয়।গিক পরমাত্মকে এক বঁলিষা স্বীকার 

করলেও জীবাম্মাকে বু বলেন। নৈদান্থিক 

জীবব্রদ্দের এীক্য স্বীকার করেন, স্থৃতরাং 

ত/€।র পক্ষে এরূপ ভেদ কল্পনার গ্রয়েজন 

থকে না। মোক্ষের লক্ষণ করিতে গেলে 

বেদাস্ীকে এই [কে দৃষ্টি র|খিতে £ইপে,। 

তই দুঃখনিবৃত্তিকে পরম পুকষার৫ শ্বীকার 

বেদ।স্তসর 3 

করিতে তাহার আপত্তি নাট; পরম্পরা ক্রস 
এই ছুঃখনিবৃত্তির হেতু যে.তন্জঞাননিবৃত্তি, 
ই51৪ তিনি মানিত্ে গস্থচ | কিখু ইছাঁ 
অতিরিক্ত তাহাকে এ কথাও বলিতে হইবে, 

এই অজ্ঞাপন্বিতি_প্জীণব্র্ষেষ একা 

রূপ প্রমেয় দন্বন্ধে যে অজ্ঞান, ভাতার 

নিবৃত্ত 1” শ্রতরাং অজ্ঞাননিবৃত্তির এট 

বিশেষণ হইতেই নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিকের 

পার্থকা সুচিত হইতেছে । 

দৈদাস্থিকের দ্বিতীয় আপতি, চৈতন্তকে 

আম্মার আগম্ধক।গডণ বল 'স্যন্ধ। ত$র, 

প্রতিপাদদিত মেরক্ষশ্গক্ষপে যাহাতে এই মতের 

আভাস না,থ|কে সে সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া 

আনন্দপ্র।্ডিকূপ ভাববস্তকেও তিনি মানের 

লক্ষণ বলিয়' স্বীক।র করিতে'ছন। কিন্ত 

এই লক্ষণ দ্বার! ভট্টম হ1বলম্বী দগে? 

লক্ষণেরও নিরসন হয় বলিয়া আমর] উতয় 

মতের এক স্থানেই বিচার কখিব। (ষ 

যুক্তিতে ভট্টমত নিরস্ত হয়, নৈয়ায়িকমত ও 

তুলাযুক্ষিতে নিরস্ত হইতে পারে, ইহা 
বুঝিতে হইবে । ৃ 

তট্টমতাপলম্বীরা নিঃশেষে খের 
নিবৃত্তিকে নিঃশরঃ়স বলিয়া তো স্বীকার 

করেনই, অধিকন্তু তাষ্াকে নিরতিশয় 

সখের অভিবাক্তি বলিয়া থ ;কন। এযবং 

নৈদস্তিকের সঙ্গে তাহ:দের কোনও বিরোধ 

হ৭তে পারে না। কিন্ত যদি জিজ্ঞাসা কর 

হয়, এই স্থখাভিবাক্তি কি উপায়ে সাধ্য? 

তাহা হইলে ভটষ্টমতাবলম্বী বলিবেন, বৈদিক 

কর্মাসুষ্ঠঠনেব ফলেই সুখের অন্িব)ত্তিঃ 

হইবে। এই জায়গাতেই বৈদান্তিকের সত 

ইহাদের বিরোধ । টবদীস্তিক চাহেন, নিত্য 
স্থগ। মীমাংসকের স্বর্গ প্রচুর হইলেও, 

উহ] কর্কষন্ত বলিদ্া নিত্য নাহ! রর ধু 



৫২ 

মূলে অবিগ্তা বা ভেদদৃষ্টি। কর্পা করিতে 

হইলেই কর্তা, করণ প্রভৃতির প্রয়োজন-- 

জাতি, বিস্ভা ইত্যাদির , অভিমান থাকা 

প্রয়োজন । যেখানে ভেদ, সেখানেই 

সীমা সেখানেই অনিত্যত। এবং ছুঃখ। 

এই ভন্ত বৈদাস্তিক নিঃশ্রেয়সকে কর্শের 
ফল বলিতে চাহেন না। সমস্ত ভেবুদ্ধি দুর 

করিয়া যদি এই নিঃশ্রের়ম মিলে, তবে তাহ।ই 

তাহার লক্ষ্য। সর্বভেদবিবর্জিত চিদানন্- 
স্বভাবই আত্মার ম্বরূপ। বৈদীস্তিক বলেন, 

এই ম্বরূপের আনন্দলাভই নিঃশ্রেস। শুধু 
ছঃখের নিবৃত্ত ও আনন্দের অভিবাক্তি 

হইলেই সব হইয়া গেল না-_সে আনন্দ নিত্য 
হওয়া! চাই, শ্বরূপানন্দ হওয়া চাই। এই 

স্থানেই মীমাংসকের সহিত বৈদাস্তিকের 

বিরোধ। এই কথাটা বুঝাইবার জন্যই 
আনন্দ প্রাপ্তির পূর্বে বৈদান্তিক "স্বরূপ" 
বিশেষণটা দিতেছেন। গ্বরপ বলিতে 
রঙ্গ ও জীবের এঁকা বুঝায়। আবার নৈয়াগ্িক 

আত্মাকে বহু বলেন, কিন্তু পরমাম্্রকে এক 
বলিয়া স্বীকার করেন। মৃতরাং মে।ক্ষদশায় 

জীবাত্ব।র চৈতগ্গুণসংস্পর্শ নিষেধ করিলেও 
পরমাত্মাকে কখনও অচেতন বলিতে পারেন 

না, কেনন| তাহার মতে পরমাত্া! ঈশ্বর, 
সর্বজ্ঞ এবং এক। বৈদস্তিক যদি সমস্ত 

উপাধি নিরসন করিয়! জীব ও ব্রদ্দের এঁক্য 
প্রতিপাদন করেন, তবে কার্যতঃ তিনি নৈয়।- 

পিকের লক্ষিত পরমাস্্র হইতে বিরে।ধী 
কোনও তত্ব উপস্থাপিত করিলেন কি? 
হৃতর|ং আত্মরর এক্যের দিক হুইতে তাহাকে 

চেতন বলিয়া স্বীকার করতে নৈয়ায়কও 
বৈধাস্তিককে দোষী বলিতে পারেন ন|- উভ- 

য়ের মাঝে যে মতের বিরোধ, তাহ! শুধু দৃষ্টি 

পার্থক্য হইতে উৎপন্ন? 

আখধাদ?পণ [(১৭শ বর্ধ--২য় সংখ্যা 

বৈদান্তিক আত্মার চৈতন্ত : তবরাপ 

স্বীকার করিলে তাহাকে আননরূপও বলি 

বেন। কেন. বলিবেন, তাহ! জামর। পরে; 

বুঝাইতেছি। এক্ষণে আমদের বক্তক্য এই 

_ আত্মা চৈতন্তস্ববূপ বলিয়াই স্বরূপাননা* 

গ্রাপ্রি টৈদাস্তিকের মোক্ষ-লক্ষণের অন্তর্গত । 

নৈয়ায়িক বনু আত্ম! স্বীকার করেন, সথৃতরাং 

আত্মার ব্যক্ত্ব স্বীকার করেন। ব্যক্তিত্ব- 

বোধ থাকিলে দুঃখ অবশ্স্ত।বী। মোক্ষ 

যদি ছুঃখনিবৃত্তি হয়, তবে আর ব্যক্তিত্ব থাকে 

না। আবার দৃষ্ইজগতে ব্যক্তিত ছাড়া আত্মার 

স্বরূপ যখন বুঝিতে পারি না, তখন মেক্ষদশা 

ব্যক্তিত্ববোধহীন আত্মস্বরূপ্কে অচেতন বল! 

ছড়া আর কোনও উপায় নাই । এই গ্রন্ত 

নৈয়াফ়িকের মোক্ষ লক্ষণ আত্যস্তিক ছঃগ- 

নিবৃত্তির উদ্ধ আর কোনও ভাবকে প্রকাশ 

করিতে পারে না। বৈদাস্তিক ব্যবহারিক 

দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বর্ধন করিতে চাহেন-_ব্যক্তিত্ব 

বৌধকে তিনি বলেন অবিদ্ভা। সুতরাং 

প্রথম হইতেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল পরম 
তত্বের দিকে । ব্যক্তির মাঝেও তিনি সেই 

তত্বকেই অনুস্াত দেখিতে পাইতেছেন | 

স্থতরাং তাহার সোক্ষাবস্থা শ্বরূপাবস্থা ব্যক্তিত্ব 

বোধরূপ অবিগ্ানিরদন করিলেই স্বরূপাবান্তি 

হইয়া থাকে । ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে 

গেলেও পরমতত্ব তাহার চক্ষ এড়াইয়! খায় 

ন1-উভয়ের স্বরূপতঃ এক্য. তিনি জানেন, 
ন্ৃতরাং পৰ্মতত্বের দিকে চাহিয়াই ব্যকিয় 

মোক্ষকে তিনি নিত্য, চৈতন্ত ও আননস্বপই 

বলিবেন। এই দৃষ্টির ভেদ লইয়াই নৈয়ারিক 

ও মীমাংঘকের সহিত বিরোধ।  বস্তত্তঃ 

নৈয়ায়িক ও মীমাঁংসক সত্াকে যে ভূমি হইতে 

দেখিতে'ছন বৈদাস্তিক তাহা! হইতে উচ্চতর 
ভূমি হইতে দেখিতেছেন বলিয়াই তাহা প্রতি- 



€ হৈ, রা 

য়ে লষণকেই রি করিতেছে। 

'আঁতির . পরমা 

নেদীস্ত বিচার করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, 

হুঃখনিবৃততি বা অক্ঞাননিবৃত্তি এবং স্বরূপানন্দ 

লাউ যে তাতার উদ্দেখ্য ইচা বুঝাইবাঁর জন্য 

ছাটো শ্রুতি প্রমাণ উল্লিখিত হষ্টতেছে _ 

(ক)পতরতি শৌকমায্মবিং__আত্মবিং 
শোক পার হর ঘান।” (ছান্দোগা ১ ১, 
৩ )। আতা এখানে তুমাস্বরূপ ব্রগ্থকেই 
বুঝাইতেছে। তরঙ্গের সিত গ্রত্যগায্মার এক্য 

£ 
নত | মিনি 

॥্ রঙ ছু চা রণ 

ক & রঙ : ই 
১. সস 

্ শপ ঞ ঙ 

ডু 

সপ দি সপ 

দার্শনিক বলেন, বিষয়ের সঙ ইন্্িয় ও 

মনের যোগ হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
জন্মে। কিন্ত একটা কথা'তীহারা ছাড়িয়া 

গিয়াছেন। জগতে সবাই কি এক রকম 

দেখে? আজ অতি মধুর প্রাতঃকাল- 

আলোকে উজ্জল পৃথিবী--বহিঞ্জগতের 
পনে চাহিয়। প্রেমিকের প্রাণ প্রিয়ের 

স্মৃতিতে নুধাসিকত হইয়া উঠিল; সে 
দেধিল সব আননাময়। আর যে বিরহিণী 

নিদ্রার অন্ধকারে হৃদয়ের ব্যথ! লুকাইয়] 

ব|চিয়। ছিল-সে চক্ষু মেলিয়। জগংকে কেমন 

দেখিবে? সেই চিরপরিচিত স্থান, সেই 
চিরপরিচিত মুখ-_-তবুও তাহার ' চোখে 
সকল আলে। কালে! হুইয়া গিয়াছে। 
কাজেই শুধু রিষয় আর ইন্ড্িয়ের সংযোগ 

হইলেই তে| হয় না--ভাবের অঞ্জন চোখে 

সেবাধা সংসার ও তাচার দায়িত্ব। 

বেদান্ত ষাঁর | ৫৩ 

উপলবধিই আত্মজ্ঞান। শোক অর্থে সংসারের 

হুঃখ। উহা অজ্ঞান হইতে উংপয়। ব্রঙ্ধ ও 

আত্মার এঁকাবোধ্ জন্মিলে ছুঃগ ও অজ্ঞানের 

নিবৃত্তি হয়-_ইছাই শ্রুতির তাৎপর্য) । 

(খ) “ক্রঙ্গনিদ্ ব্রর্থ এব ভবতি--ব্রহ্গবিদ্ 

বন্ধ হইরা খাকেন।” (মুণক ৩, ২, ৯)। 

যিনি ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্বরূপে দর্শন করেন, 

তিনি ব্রহ্গঈ হইয়া যান। ইহাষ্ট শ্বরূপপ্থা প্ 
- আনন্দগ্রাপ্ত। ব্রঙ্গ নিত্য, চৈত্্স্বরূপ। 

মিনি তাহাকে প্রতাক্ রূপে জানেন, তিনিও 

নিত্য, চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ হন। 

লাগিলে দাঁর্শনিকের প্রত্যক্ষের মাঝেও থে 

বিপর্য্যয় হইয়া যায়! ৃ 
নন্দের চোখে আজ এমনি করিয়া ভাবের 

অঞ্জন লাগিয়! গিয়াছে । আজিকার সুগ্রভাত 

তাহার জীবনের স্ুগ্রাত। আজ জগতের 

প্রতি অগুপরমাণু তাহার কাছে প্রেমময় 

নটরাজের অমিয়মাধুরী মাখা । যেদিন 

হইতে তিনি নটরাজের নাম শুনিযাছেন, 

সেই দিন হইতে কল্পনায় তাহার মনোময় 

মুত স্মাকিয়া ধ্যানানন্দে বিভোর হইয় 
রহিয়াছেন। তাহার একাগ্র চিত্তের ধান- 

তন্মরতায় কল্পন'র মুণ্ত বাণ্তব হয়! উঠিয়া- 

ছিল। কিন্তু তবু 'মলনে তখন বধ! ছিল-_. 

তবে 

তিনি জানিতেন, এই সংসারের মাঝেও 

তাহার নটরাজের নৃত্যকুশল ' ঢরণের পরশ 
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অমর হয়া" রহিয়াছে। কিন্তু তবুও ছুষ্টটী 

পিপাসী হৃদের একাস্ত নির্জন থে 

রসোদগার--তাছার ভাগো তাহছ।র সন্তে!গ 

হইয়। উঠে না । এই বাঞ্ছিত মিলনের জন্ত 
তাহার চিন্ত এতদিন ভাহাক।র, "করিয়া 

ফিরিয়াছে; কিন্তু আঞজ তাহার: অভীষই 

ম[হেন্্রক্ষণ উপস্থিঠ। ' তাই অসহা আননোর 

আবেগে নন্দের চেতনা অর্ভহত হয়া 

বিছ্াতের মত জলিয়া উঠিল। তিনি দেখি- 

লেন__ 

কোথায় জগৎ? কোথায় তিনি ?-. 

কে€ নাই, কিছুই নাই-_শুধু'এক আর 

অন্তহীন জোতির্খন পারাবার, তাহার মাঝে 

গ্রাণেব ছুনিবার চঞ্চলতা অগণিত নীচিভঙ্গে 
অঙ্গ আনন্দে বিছবিয়া উঠিতেছ্ে | 
এইট জ্যোতিশ্ময় আনন্দের , শিহনণত চো] 

তোমাদের নিত্যৃষ্ট বস্তপ্গৎ। অন্ধ তুম, 

জড় চক্ষু দিয় শুধু জড়স্তট দেখিতে, 

ভাড়ের শক্তি জড়ের সৌন্দর্যাই তোমার চোখে 

পড়িঃাছে। কিন্তু এই ,জড়ের অন্বরালে 
ষে চিন্ময় ভাববিগ্রহের অমরছাতি, তাহ! 

তোম|র চেখে পড়িবে কৰে? 

নটরাজের বিশ্বনৃহ্য ননের চোখের সম্মুখে 

ভাদিয়। উঠিপ-_তিলি দেখিলেন, নৃত্যের উন্ম।দ- 
নায় সমগ্র শিশ্ব আবেগে চঞ্চল হয়। উঠি 

যা'ছ! একমুহুর্থস্থির হইয়া থ(কিবার সাধ্য 

কাছারও নাই-_ সুখে হঃথে, হাসিতে কান্নায়, 

জীবনে-মরণে ভাঙ্গিঘ়! গড়িয়। হুনিব।ণ প্রের- 

পায় সকলকেই ছুটগ়! চলিতে হুইতেছে। 
কাহাকে বল পাঁরণা্। কাঞাকে বল সংসার 

চক্রের আবত্তন? সকলই ষে নৃত্যকুশল 

নটর/জের আনন্োচ্ছল রুচির|ঙহান! নটবাজ 

নাচিডেছেন-মলয়র সুরত নিশ্বা,স, ক।ল- 

: [১৭শবধ-হয় সংখ্যা 

বৈশাখীর উন্মন্ত গর্জনে _ত্রীপ্ম সম্তগু" মরু. 
প্রাস্তরের মরীদচিকায়, আবাঢ়ে স্বেষমন্ত্রের ত।লে 

তালে__উধার কল্প লৌরকিুলে, তরুপল্লবে 
মুচ্ছিত জ্যেস্সার ক্জতোচ্ছাসে। কোথায় 
এ নৃণোর বিরম 1 এ নৃত্য বহিঃ প্রকৃতিতে, এ 
নৃত্য মানুষের অস্তঃ প্র তিতে-_ অনন্ত ভাবের 

অন্তগীন আন্দোলনে দেছে, মনে, প্রাণে, উন্জি- 

য়ের চঞ্চলতায় সেই তে! নটরাজেরই নৃতা, 

তাহারই পুলকারাম উন্মাদন! 

এই নৃত্যের আবেগ আজ ননকেই পাটয়া 

বসিল। নটরাজের চরণম্পর্শে তাছার দে 

ক'[পিয়া উঠিল, প্রাণ ছুঁদ্য়। উঠিল, নৃতোর 

অ|বেশে মন মা।তয়। উঠিল। আর কে 

তীাধাকে;থ'মাইয় রথে? আননের অ।বেগে 

নন্দ ছেলিয়া ছুলিয়া৷ বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্তা 
কারতে ল।গিলেন-_তীহার অজদোলার স|থে 

সাথে সমস্ত জগৎ যেন ভ|বাবেশে ছুলিতে 

ল।[গল। 

ননদ চলিয়াছেন__ন।চিতে নাচিতে |” সে 

মধুর নৃহ্য যাহার চোখে পড়িল, তাহারই 

প্রাণ নিয়া উঠিল, ক্ষণেকের জন্য তাহার মনে 

হইল-_-এ সংসারে দুঃখ কোথায় 1--অবসাদ 
কোথায় 1- আনন্দ নৃত্য ছাড়। জগতের আর 

সার্থকতা কি? 

বত্তপিক নৃত্য বড় সহজ সাধন! নয়। 

ইন্ছ! করলেই কেহ ন|চিতে পারে না। যত- 

ক্ষণ আসক্তি মনপ্রাণ জুড়িয়া রহিয়াছে, চিন্ত 

হইতে কলুষ কলিম! মুছিয়। যায় নাই, ততক্ষণ 

পর্য)স্ত নৃত্য করিবার অধিকার কাহারও মিলে 

না। সঙ্কুচিত চিত্ত, আড়ষ্ট দেহ-_-এই লয়! 
তুম নাচিবে কি 1-অঙগভঙ্গী করিতে পার 

মাত্র। ভাব হইতে নৃত্যের জন্ম। আননের 

আবেশে ভন্ত যখন এলাইয়। পড়ে, প্রাণের 
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শোতে দেছের শির উপশিরায় যখন বেগের 

জোয়ার খেলায়, তখন বৃষ্য "সহজ হয়। 
আজ ননের' তাহাই হইখাছে -শধু তাহ।ই 

নয়, তাহার নৃত্যের মাঝে £এক মহ] সঞ্চারক 

শক্তির আবির্ভ|ব হুইয়ছে--সে নৃত)মদে 

জগৎ মত।ল হইয়। উঠিয়ানছে। 

আবার শুধু নৃত্যই নন-_ননোঁর যঝে 
কাবা সরশ্বতীরও ্ি ছইল। যেনন্দ 

আজন্মক।ল শিক্ষাদীক্ষ।য় নঞ্চিত,। সহগ। 

তাহা ভিতার কোথা হইতে ঘে কান্যেব 

জোমার ঠেলিয়া উঠিল, তাহ! আবশ্ব।সীর 

ক।ছে রহুন্ত বলিযাই মনে হুইবে। ণাশ্তবিক 

বাস্থ ক্ষার উপর আমদের শ্রন্ধ! এত বেশী 

যে তাহার সহ।য়ত। ভিন্ন যে চিত্ত কখনও 

চটি ঠ পারে, এ কণা আ।মর সহজে বিশ্বা 

ক₹রঠ পারিনা । িন্ধ শিক্ষার স্বরূপ 

(ক, হাহা অমব। বুঁঝখাছি কি? শিক্ষায় 
আশ্মর জাগবণ। সে জাগরণ কেপল বঝাঠির 
হতে মআাঘাত কাঁরলেই হয় না। বরং 
বারের অ।ঘাতে আত্মার সম্মুথে একটা 

স্ব] .ল।কেব হ্যহি হয় মাত্র--পস্বধ ছা" 

ত।হা-ত খাঁঁকলেও তাহার বাস্তবতা একাস্ 

নকে। কিন্তু থে প্রেবণ। 

আক উতন্ধ করে, তাহাই সার্থক। 
'আখ্ম।র সন্ত শক্ত, সমস্ত সৌন্দধা সেই 

'অন্তঃপ্রেণণা বশতঃই ন্ফুরত হয়। যেসতা, 
থে শৌদর্যা বা বে শল্প তুমি আমি বনু 

ব্ধধা।পী সাধনার ফলে কথঞ্চিং আয়ন 
কর) থক, অস্তংপ্রণণাদ মুহুর্ত মধ্যে তাহা 

“৪ ভ্হতে পারে। বাস্তবিক আমদের 

লৌ।কক শিক্ষানীততে যে শাক্তর স্ফুরণ 

॥ তাখাকে আমদের আজ্মেছেধনের 

অল্চুট গ্রাস ভির আর কি বলা যাতে 
পারে? এশী শক্তির আুর্ভাব বশতঃ এই 

ভিতর হইতে 

ল্ষুরপ ষে বাহিরের নিমিত্বের অপেক্ষা না 

র[িয়।ই ঘটিতে পারে, তাহা! অসম্ভব কিসে? 

নন্দ ন।চিতে*নাচিতে গাতিভে' গাভিতে 

চলিয়াছেন। তার প্রেমবিগলিত কহ 

হইতে যে সুধাধার| ঝরিয়। পড়িল, তাহাতে 

বন্থধ। রুতার্থ| হইয়া গেল। আমরা নিল 

উহার সঙ্গীতের গদ্ঠে মন্মনুবাদ প্রক।শ করি- 
লাম--পাঠক দেখিবেন, উহাতে ভাবের 

ব্যঞ্জনা কত গভীর। 

নন্দ গাহিতোছন--”হে নটরাজ, যে অমূর্ত 

তুমি আমাকে পান করাষ্টলে, তাহাতে আমার 

সকল শোক-ভয় দূর হইয়। গেল। তোম।র 
এ অমৃত নিশ্বভুবনে সমভাবে ছড়ায়া পড়িল 

ভে দেবতা, এ অমৃত যে তোমারই করুণা, 

তোমারই স্থষমা, আমার হাদয় মন্থন করিয়! 

ইভাঁর উদ্ুন--ইতার আশ্রয়ে আমাধ ঠ্ম 

সর্থক। এক দি'য অমৃভময় 'জ্যাতিঃ, এ কি 

অমৃত অদীন প্রাণের ম্পন্দন-__ এ'কি আনিন্। 

_একি দীপ্তি! তোমার অমৃত স্পশে জীপনের 

সকল জাল! জুড়াইয়া গেল_ মহাণ অক্ষে/ভা 

জ্যেতিঃসমুদ্রে আমি ভূবিয়া গেলাম, মৃত্যু" 

তয় হইতে চিরদিনের মত তরিয়! গেশ|ম -- 

তোমার অমৃতধার। আমার চিত্ত বিয়া হ'কুল 

ছাপাইয়। বছিযা চলিল |-_- 

*লটখাঁজ, নটরাজ-_ 

নিত্য প্রণতি লহ নটরাঞ্জ! 

টরাজ, নটর।জ--_ 

চিশবিজয়ী গ্রভু নটরাজ। 

নটপাঁজ, নটরাজ-_ 

বিত্ত পরম মম নটরাজ | | 

নটপাজ, নটরাজ রর 

নত্ননুন্দর ওগে। নটরা !” 

এমনি করিয়া আনন্দের দিব। প্রেরণায় 

সঙ্গীবত হইয়। ক্রমে নম্ম কোলরুন ন্দীর 



. ৪ 'আধারঘশণ 
তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই 
অদীটী পার হইলেই, তাহার অভীষ্ট দেবতার 
সাক্ষাৎ মিলিবে। তখন স্বক্ষিণ দেশে নৃতন 
বধ! হয! গিয়াছে _নদীতে বান ডাকিয়াছে। 
কোলন নবীর 'তৈরব 'আন্ফালন দেখিয়া 
মন. সারও অধীর হুইয়া পড়িলেন। যে 
ছ্দিবার শ্রেতোবেগে উচ্ছল তরজে তরজিনী 
ছাটিয়া চলিয়াছে, সে বেগ তিনিও যে তাহার 
শিরায় শিরায় অনুভব করিতেছেন। এই 

বর্ান্দ্রীত নদীবক্ষে যেমন নটরাজের তাগুব, 
তেমনি তাণ্ডব তাহার হৃদয়ে। উন্মত্ত বেগে 

নদী কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে 1-_চিদামঘরমের 
মন্দিরের পাদমুল ধৌত করিতে |__তিনিও 
তে! সেই পথের পথিক। তবে এনদী তো 
তাহারই সহ্যাব্রী,-পথপ্রদর্শক পরম বন্ধু ! 
ইনার তরদ্দের তালে তালে নৃত্য করিয়া নন্দও 

তাহার ্রিপ্বতমকে দেখিতে ঘইবেন__তীহার 

চিতশ্রোতে$ আজ ইহাঁরই মত অনুরাগে বান 

ডাকিয়াছে। নন্দ ক্রমেই অধীর হইয়া! পড্ধি- 

তেছেন-__ইচ্ছ। হইতেছে, ছুরস্ত নর্তনে দেহবন্ধ 
টুটিয়। এই শ্রে তশ্ষিনীর সঙ্গে আপনাকে ব্যাপ্ত 
করিয়। নটরাজের পানে বহিয়! চলেন। 

নন্দ ভাবের আতিশয্ে নদীতীরে নৃত্য 
করিতেছেন, এমন সময় কৃব্বর্ণ একজন 

নাবিক একখান! নৌক1 লইয়! সেখানে উপ- 
স্থিত। নন্দ ভাবিলেন, “এই তো। আঁমার নট- 

রাষ্ষ-নইলে আমাকে পারে লইয়া যাইশে 

কে?" অমনি ভাবের আবেশে তিনি গান ধরি- 

লেন__ 

হে নটরাজ, যে অমৃত তুমি আম্বাদন 
করাইলেঃ তাহাতে কামাকে তোমাতে রূপা- 

স্তরিত করিয়া । তোমার এই অমৃত পানে 

রিষ্বনৃত্যে পরাণ মতিয়া -উঠে__জ্ঞানের রাজ্য 

ন্যনপন্থুখে উদ্ভাসিত: হাঁ! 'উঠে।৬..এই 

[ *এশ ব্য--২র সংখা 

অনৃতে কাঙ্গালেয হৃদয় নিঃশবে পুরিয়া উঠে. 
এই তো বিশ্বের আদি এবং.. ভীত ।. তোমার 
অমুত যে চিরদিন:সন্ধীনীর সন্ধানেই ফিরিতেছে 
-যে ইহাকে চায় না, দে ইহাকে পায়ও ন!। 
এ্ুধারমে আমার .সকল ক্ষুধা মিটি 
গিয়ছে। পরম সঙ্গোপন তোমার অমৃত 

শুদ্ধচিত্তের পরম সহায়। লেষে প্রেষের গরৰে 

মাথা আনন্দের জ্যোতঃ। এ অমৃতপানে 

থ থাকে না, আসক্তির বঞ্ধন [ছড়িয়! যায়, 

বিষয়ের ক্ষুধ! মিটিয়া যায়। রুসিকের সঙ্গে 

এ অত লুকোচুরী খেলে-_প্রেমিক হৃদয়ের 
গোপন পুরীতে লুকানে। এই স্ধাপানত্র--এই 

তে। আমর শংক্ত, আমার আনন্দ !-- 

"নটরাঁজ, নটয়জ-- 

নিত্য গ্রণতি লহ নটরাজ। 

নটরাজ, নটরাজ--. 

চিত্তবিজয়ী প্রত নটরাহ্ধ 1. 

নটরাঁজ, মটরাজ-- . 

বিস্ত পরম ষম নটরাত! 

নটরাজ, নটযাজ--. 

নর্তনম্ন্দর ওগে। নটরাজ !” 

নাচিতে নাচিতে নন্দ নৌকায় উঠিলেন। 
এই নৃত্যোস্নাদকে দেখিবার জন্য ততক্ষণে 
ন্দীতীরে বহু লোকের সমগম হইয়াছে । 

নন্দের অপরূপ নৃত্যগীত তাহাদিগকেও পাগল 

করিয়া তুলিল--ননের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও 

নাচিতে গাইতে লাগিল। ননের সঙ্গে আরও 

অনেকে নৌকায় উঠিল, নৌক। পূর্ণ হইয়া 

গেল। মাঝি কাহাকেও বারণ করিল ন।-_. 

নৃতারসে তাহারও চিত্ত রসিয়। উঠিয়াছে। 

ক্রমে তাহার অবশ হস্ত হইতে হাল খসয়া 

গুড়িল-_-নৌকার “উপর তখন ভক্তমণ্ুডলীর 

উদ্দণড নৃত্য চলিয়াছে--মাঝিও সেই বৃততা 

-খোগ ছিল। নৃত্য£য়ে নৌকাও নদীবন্ে হৃতা 
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করিতে করিস ভাসিগা চলিল।  চ 

তখন নুতোর হিল্লোল উঠিগছে _ নৃক্যশীল। 

'তবঙ্গিণী, নৃত/ঃরত ভক্তমণ্ডল, পদতলে নৃঠ্য 

লীলা তরণী --বক্ষেমঝে নটব|জের নুতাকু খল 

চরণের স্পশ! 

'পে্পিক 

ভামিতে ভাদিতে নৌকা মআসিয়। অ।পনি 

অপর তীরে পাগিল। নন্দের সঙ্গে নাচিত 

ন।চতে সকলে নৌকা হইতে ভীবে অবতরণ 

করল। কিন্ত এই ভাণোচ্ছাতমধ 

নন্দ তাহার কর্তণা ভূগিলেন না। 

খেঞ।-পারের কাড় তে। দিঠে হলে । সু 

সম্বপ কিছুঈ নাই, তবুও একপ|৭ ম|ঝণ [কে 

টাহিয়। মধুর হণ] নন্দ দিজঞাদা করিলেন, 

গ্পটবঞ্গ, পারের কাড় কি বিণ?” মাঝ 

শিগ্।পহটিন্তে উন্তব কাল, “শ্ভো, তুমিই 

ম]ক।ৎ নটরাজ_-স]ম তে'মা দামশুপান 

ম/এ। আমি সকণ ভূয় শুধু তেমার 

আনন্দ নৃতো মাতিবার আধক।র চছি_-আর 

কিছু চাহ না।” 

ম!ঝেও 

মাঝে 

অদূরে শ্মল তরুণীর্মেণ অন্থণ]ন চিদঘ 

রমেধ মরচুড়। মুল আক।শ চিত্র 

ত্ীননা 

বে 

৫৭ 

হইয়া দেখা দিল। নদ তৃপুতিত তই! 

তাহাকে প্রণাম কুরিমা বলিতে লাগিলেন, 

পহে নটরাজ, তে।মার আদেশে বর্গ ওমগ্ডল 

নিত্য আবগিত কইতোছু, অরূপ আকাশ 

তোমাণই মত অনন্ত দেশে আপনাকে/বিশ্া য় 

ররিয়] সকলকে আচ্ছাদন ক্রিয়া রহিয়া।ছ__. 
তে:ম।র অসীম বিশ্বরাঞ্জে আমার মত কীটাণু- 
কীটেপ স্থান কোথায়? তোসার অপার রচশ্বা- 

সিঙ্গুর এঞ্টা বিন্দুর লগাণও তে। আমি নই-." 

হামার চয়ে সিন্ধুব বারিবিন্দুও স্টচি ও সুনর | 

যে.ধুলি সুর্য গাঁপ ৪ বাবিবর্ষণ সমভাবে সভিয়া 

থাকে, সেও আমার চেয়ে শেষ্ঠ। চে সন্যাসীর 

শিবেোমাণ, চন্দ্র প্য্য গ্রচনক্ষত্রের বিপুল 

পরিপাবে গৃহপতি তুমি, আমর মত অণুর 

অগুকে যে তুম দেখিতে পাইলে, ইহাই 

আশ্চর্দা। হে প্র) তে।ম।র চরণে আমার 

এ প্রার্থন। যে, আজ যেন গতের আলক্তি 

হইত মুক্ত লাভ করিয়া তোমার মন্দিরে অচল 

গ্রতিষ্ঠা লাভ কবি__মআমার দৃষ্টি যেন দিব্য 

ধমের গ্রন্তি চিরনিনদ্ধ থকে _প্দ্পিপিপত্বির 

ঝঞ্চাবাত যেন আমকে না টলাইড়ে 

পারে”? (ক্রমশঃ) | 

চিরজীবী 

কর্মে অন্সার্দ আসে, শ্রাস্তি আসে কেন 

জন? তু।ম বদ্ধবাঘুত রুদ্ধান হয়ে চল্ছ 

বসে! ধর, 'এব যে চাবরণ ঘ-ট।র |দনটা _ 
তেমার কাছে এর প্রত্যেক] ঘট, প্রা 

কটী [ষানট একেবারে [নরেট, কর্ধে অকর্দে 
বাসনায় কামনায় একেবারে বোঝ।& কর]। 

৬৪ মাকে ডন খ।ন ফেলবার) ই।ফ জুড়া- 

রার ঠাই রেখেছ কি? একটার পর একটা 

উদ্বেগ এসে কেবলই তোমাকে দ্যতিবাতী। 

অপ্রবুদ্ধ কণে রাখছে। এমনকি ক্র 
গেষে বিশ্রামটুকু পর্যন্ত তোমার অগ্রবুদ্ধ 

জড়তা ছাড়া আর কিছু নয়। এম.ন করে 
বেদম হয়ে চললে তে!মার অবসাদ আসবে 

ন-কেন্দা 
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নিরাশ্রধ ৯: ভাটিসা “কিং ডু হন | 

এই্রূপে বালকের প্রেমের আশ্রঙ-- রা বৰ | 

ভাই, বন্ধু, আচার্য, গুরু-_যে কেহ হইতে 

পারেন। এইরূপ একটী আশ্রয় এবং আদর্শ 

থে উপস্থিত কর! ৮ শিক্ষা-পীবনের সর্বব- 

গর কর্তবয। 
ছি 

গ্রবৃত্তিজয়ের এইট তে গেল সার্বভৌম, 

একটা উপায়। কিন্তু জগতে এমন কেহ 

ধারিতে পারে, যেবিচার ' ভিন্ন এক প। 

চলিতে পারে না, ঈংস্কররবশতঃ একটা কিছু 

ধনিয়। লইতে খে গ্রস্তত ময়। কল্মের মাকে 

পাপ-পুণ্যের ভেদ অপরের কাছে জুল্গঞ, 

কিন্ত তাহার টৃষ্টি পড়ে একেবারে মুল কা 

কারণের গ্রাতি। কারণের প্রেবণ।য় কার্ধা 
ধটিতেছে, ইহাই সে দেখিতে পায়, কিন্তু 

তাহাকে গুল বামন্দ আখ্য। দির়। রঙ্গীন 

করিয়। দেখিবার উপযেগী চসমা তাহার 

চোখে নই । এমন [চত অনুর|গের শ্ব।ডা 

বিক মাধুর্যে সন্খোহিত ন। হইতেও পারে। 
কাহার অন্ুরাগ-বির।গ বা সুখ-ছঃগের সঙ্গে 

নিঝের জীবনকে জড়িত করিধার গ্রীয়োঞন 
গষে বুঝিতে গারে না-এরূপ আশ্রয়গ্রহণকে 

একান্ত মনে করিয়াও তাহার চিন্ত তৃপ্ত হয় 

আ। সে চায় সমস্ত গণ্ডী ছাড়াইয়। উঠিতে_ 

- জগতের কোনও কিছুর কাছে বীধ! পাড়তে 

'সেরাতী ময়! 

ঝুঝিতেই পার! যায়, এমন ম.:ব নিজকে 

ছাড়া আর কাহাকেও একাস্তচবে মানিতে 
পারে মা ॥ অথচ এখনও সে সত্যের সাক্ষাৎ 

এশায় নাই__তাহ়াকেও সত্যের জগ্য প্রবৃত্তির 

'বলগিহিত 'ঁড়াই করিতে ইইবে। কিন্ত সে 
সকিনস্বল করিয়া হাড়িবে ?- 

ভাঙনের ফলাফলের লোড বা! তয় 

করায় ইনেনা। ষ্ট ? 

[১৭শ নর্খ-_২য় সংগা: 1 

দেখাইয়া ক্ছ'কে কর্তাপথে পবিচালিজ 
কে স্চারের- পথ 

দিই প্চ।পত বিচারশীল খ্যাঁক 

ভালমন্দের সংস্ক।কে গ্রতাাণা।ন কবে, কিন্তু: 

সত্যাগতাকে প্রহাখ্যান্ ক্কীরিতে পারে না। 
৫কনন। সত্য আনিণার আকাঞ্জগ, হে 

বিণ চলিতে পারেনা । বিচ।রী অন্তত 
এ কথা স্বীক।র করতে ঞ্বধ্য ধে, নিচারের 

দৃষ্টিতে কশ্মের ভালমনা' দেখা অনানশ্বীক 
হইপেও, কম্মের মাঝে সগা প্রকাশের শ্ুরভেদ 

871 | 

দেপিতেঠ ভইবে। বিচারী বলিতেছে, 

সকলই সত্য | কিন্তু সেট সতাও ব)নহাঁরিক 

ও পান্মার্গিক দুটিতে ভিন্ন । বাবচাঁরিক 
মতা আবার দৃষ্টির ভেদে স্তরে সুরে উপরের 
দিকে উঠিদা গিগাছে 1” 

এই যেবাবঠাণিক জগ্রতের কর্মঙ্গনিত 

স্থগ দুঃখ) ইভা বিচ।দ্ীকে শপর্শ করিয়া থাকে । 
এই দদ্বৈতবোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্যও সে 

উত্হ্রক। সে এমন একটী শান্ত, নির্ব্বিরোধ 

ভূমিণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে, যেখানে 
জগতের ছন্বভাঁব দ্বার! বিচলিত হিতে হয় 

মা ভালমন্দের দন্ৰ- রহিয়ছে, তাভা সে 
গ্রনাক্ষ দেখতে প1ইতেছে, কিন্তু মন্দকে 

গ্রত্যাণা।ন করিয়া ভালকে গ্রহণ করিবর 

প্রবৃ্তিও তাহার নাই, মমীকে তালত্তে 
নপার্তরিত করিবার টচ্ছাও তাহার রা। 

খিচারী সুর উপাসক মহে-য্ে চাছে লু কুর 

ঈন্দ হইতে নিমুক্ত থাকিতে । এমন অবস্থার 

প্রবৃত্তির সহিত লড়াই করিবে সে কো 
অস্ত্র লইয়া! ? 

এখানে দেখিতে পাইতেছি, বিচ।রী রর 

ঈন্দের মাপকাণিকে অন্বীকর করিলেও নী 

মের একটা লক্ষা্কে স্বীকার করিতেছ্ে। . 

নিজের *মাঝেই একটা পরিপুর্ণ আদরে 
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প্রতি “ভাতাষ দৃষ্টি 'নিল্জ। সুতর।ং ১৫োহণ 

“বর্জন করিবার ক্স গ্োবণ। ঙিস্চম়ট 

ভাঙার মাঝে গাছ। | এ গ্রেবর্ণটীকে ধরি. 

য়া চোঁচাঁকে কর্তা করিতে হবে । সে 

ঠা পর্ণ 'সনাদ্বিণ উপি)শ্বান্লাং (মে স্তা 

মি ্ না ”য ানন্দ সপুর্ট ভঁচা হন্ছির মনের 

গোর পর “যগন ধামানম;ণেই-উপস্থিত 5ন্টক 

না কন, দে ্ঠাতিক গজাখান করিব । 

এ” াশ্মশক্তি তাঁচাৰ সঙয় ইইনে। 

আংস্ার রসমৃষ্ঠির অংভাস সে পাঃয়াছে, হাতার 

ধ্লাচ$ শক সন্দানও পে পহয়।ডে _িত- 

রং সেই শকির সহাগ্াতেই সেনিবোরী 

গক্কুকে পরাভূত করান পিরুদ্ধভাবের 

[নখমন পূর্বক স্বরপের মনন আন প্রচ 

শাক্তমল্পর্ন সাধন! । গুরু শক্ত আম্মশ।ক্ততেই 

সেখানে পবিবাক্ত__আ।ঙাই সেখানে গুরু। 

এই, গেল দ্বিতীয় পথ! তার পর তৃতীয় 

পণ জা।ন। এখানেও অগ্জুশীগন অ।ছে বটে, 

কিস্তু সংগ্রাম নাট । এখানে সাধকভাবের 

আঅভিম।ল লইয়া লঞ্চে, পরস্ধ সিদ্ধত।বের 

অ(িমান লয়! সাধন। | বিবেকী ধত।াসতোর 

পার্থক্য অবলম্বন করিয়া সাধনা করিয়।ছেন, 

কিন্তু জ্ঞানী কোনও ভেদদৃষ্টিত্ শরীক? 

 শ্খারেন না।. তীহ।র কাছে সত্য সর্বদা 

পরিপূর্ণ ও অনন্ত; উহ্াই তাহার শ্বরপ। 

*ভিঁদ অতি সহজআননেো এই স্বরূপে অব- 

স্সাহজ করিয়। 'রহিয়াছেন_ কফে।নগ বিরুদ্ধ- 

ছার্ভ এ 

ভাব ৮তগজেমণ। দ্বারা তাহার * পের 
“মমনকে উত্তেজিত 'করিবাক * কেনও [য়া- 

জন হইতেছে নাথ সুতরাং তার কাছে 

কোনও ছন্ব নাই, কর্তন্য, নাই, সংগমূ 
ন'ই। শভিনয়মঞ্ধে দপেরমত তিনি সিল, 

৮ অথচ সমস্ত অভিনয়ের উ্ভা- 
সক। 

গুদ্ধ এই ভাবেণ মনন- সমস্ত সহ 

বর্জিত হইয়া, এমন কি মোক্ষকমনা পরান 

বজ্জন করিয়া, খণ্ড একরসভ।বের ধ।রণ' - 

ইত1ও এক পকাব সাধনা । একগ্রকার বল 

এট ভান (য়, শ্রূপতঃ এই জানকে সাধন 

বল যাহনে পারে না, আথচ জিভামু পুরু 

ধেব কাছ এট অবস্থাও লঞ্চ বলিয়া গ্রতি 

ভাত হইতে পারে । ফপ কথা, প্রবৃত্তি জগ- 

তের অপর প্রান্তে আসন গ্রহণ করিলে 

গ্রবুত্তর তাড়নার কোনও সার্থকতাই 

থকিতে গারে না। জ্ঞ।নী গুণের জরদীন 

নঞ্চেন, গুণের পরিচালকও নছেন-__গিনি 

গু'ণব অতীত। এই গুণ।হীত গথই অপ্যক্তের 

পথ। গীততে ভগবান ইহাকেই দঃখকর 

এবং স'ধাধণের ভআসাধা বলিগাছেন। এই 

পথে উন্নত-মপনতিণ পারমাণ গহজ দৃষ্টিতে 

ধর। পড়ে না--পড়িঝার কোনও প্রায়েজনঙ 
অনুভূত হয় ন]। মেথাবস।নে ুর্ষোর মত, 

সংস্কারমুস্ত জ্ঞানগ্রভা সহস। চরাচর উদ্ত সপ্ত 

করিয়। ফুটিয়। উঠে। 

শাক তিশিপ 
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প্যজ্েন বাঁচঃ পদবায়মায়ন্ 'তামস্থবিন্দন্ কষিযু প্রবিষ্াস্ |» 

শঅলীং বঞ্ধস্ম কোসজ্জং”--আলম্যই হচ্ছে 

দেচের ময়ল।। তে'মার সাধন পথে ্রথম 

বাধাই হচ্ছে দেহ। এই দেহের সঙ্গে হোমাকে 

ভৃর্ধি এক তোব নিয়েছ_-এর স্বখ দুঃখ 
তোমাকে স্পশ করছে । কাঙ্গেইি এন মোহ 

হতে নিস্তার না (পলেকি করে সাপন পথে 

অগ্রসর হপে ?, অথচ ভগবান যে তোমাকে 
জা করসার জন্য 'এ বোঝ|ট: ঘাড়ে চাপিছধে 

দিয়েছেন, তা তে। বল্তে পারিনা । তীর 

লতি আননের সি । আনন্দ কোগায়?-- 
ঘর্দেন মগুষ্ঠঠনে। যার যাখ ধর্মানযাটী সক." 

ফলকে চধতে দাও -ণিরানন্দ থাকবে ন', 

কেট কারু : বন্ধনও 

একটা ধর্ম গাছে। 

তাকে চালাও 
ভাঙার এবে। 

হর না। দেছেবও 

হাল ধর্ম আনুষায়ী 

সেতহামাব আন'নার সঞ্চর 

আমার 'দতশ্পর্শের বিপণীত 

পথে চল বোঝার 

ভণে। 

(জিব দ্ধ কে? কর্ম দেহ প্রাণের 

খাপাব। প্রাণ লর্বদতঠ স্পান্দত হচ্ছে _ 

কম্পুনঃ তার আনন। সেই কম্পনের 
ইলে দেভকেও স্পান্দত করে তুলতে হবে। 
কোথাও বান্ডাসাড়ি করণার গ্রয়েজন 

জাই _ছুলা অনুযায়ী, পরিমাণ অনুযায়ী দেভকে 

ভাবে নুচয়ে পড়তেই 

বর্শা দা৪- দেখ পে তোখার আনান বাহন. জন কোয়ো। 

ইয় র্ীনা। গীতার কথা স্মরণ কব_যুক . 

ব্আজার, যু্ধা বিহার, কর্ণ যুক্ধ চেষ্টা) যুক্ত 
লি. পুত জ[গরগ-_. এট মেনে ফিনি ঢালেস, 

-ক্ষধাখেদ সংহিতা ১১৮৪৩ 

তগনান্ বলছেন, তাঁর “যোগে ভবৰতি তঃখ- 

ত1।” এখানে যুক্ত বলতে বুঝন পারমাণ 

মত, ছন্দোমত) আবার যুক্ত বলতে বুঝব, 

তার সঙ্গে যুক'। - এটতাপে দেহকে খাটিয়ে 
নাও__দার মাঝে আনন উডলে উঠবে । 

রা 

আর আনন্দ যাকে স্পর্শ কয়েছে,। লেস্ছে। 

সোণ হয়ে গিয়েছে। যেছেচ আন্লোর নাহল, 

সে তুচ্ছ কিসে, বাধা কিসে? সে ডে 

অ]নন্দময়ের হাতের লীলাকমঙ্গটী। 
০ . 

গতন্য শোৌচনা নাস্তি। নিজের পীলনে 

যাগত হয়ে গেছে তাকে সে অতীতের 

হৃখ-দুঃখকে একটী দীর্ঘ স্বপনের যত নিশা. 

শেষে প্রাভংস্থা্য্যব উদয়ের সঙ্গে বিসর্জন 

দাও। তার পর আজ প্রভাতের গ্রিগ্থজো। তি: 

সমুজে লা হয়ে নূতন তগনের রক্কিদ 
আভায আপনাকে মণ্ডতকর। আজ থেকে 

আবার তোমার নুতন - ভীবন. কোক-. 

সারাদিনের কুয়াসা/বঘ-ৃটির উপর দিয়েও পু 
দিনটী কিরণমালীর প্রশ্লীষ্কব কিরণের” হন 
আল 'আননা উজল ভয়ে 'খাকুক। এবপে 

প্র:তাকটা দিন কাটিয়ে দিয়ে জীবনের, । পে 

মুহুর্তটী পর্ধা্ত জগতের হত কামনা ্ া সে 

কর্তে নৃতন লেকে বিহ!য় করবার আয়ো- 

ক 

৭ “দাই নী কত্বা রং বক্ষষয়ং 

পশ্টেত” | জগৎকে জগতরূপেই দেখ, ্ভান্ডে. 



সাক, ১৩৬১ ] 

ক্ষতি নাই, কিন্ত তাকে ব্রঙ্গে প্রাততিত 
বলে জান্তে হবে ।জ্ঞানীর চোখে জগতের 
এ্রমন একট। তাৎপর্য দেখ! দেয়, য। অজ্ঞ।নী 

কখনও বল্পন।ও করতে পারে ন। | যে পড়তে 

জানে 'না। তার ক।ছে বইঞ্ের পাতা কেবল 

কত, ক।লীর স্াচড় ন'ত্র। যে পড়তে 

, সে-ও সেই কলীর আচড়ই দেখছে 

বটে কিন তাঁর কাছে রেখ।গুলোব একট। 

তাপ অ।ছ। বর রেখাগুংল।। তার কাছে 

ছু. রেখার 'সাছাধ্যে যে ভাষ ফুঃট-ছ. 

ভাষ।র আড়ালে ঘে ভাব রয়েছে, ৩হ 

সর কাছে বড়। জানীর কাছেও ভগংট। 

একন। জগতের নামরপ আছে, জ্ঞাণীতা 

7.5 পীচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন- অর 

ছ্পঞনের মতই জন্ছেন। দেখছেন বন্ধ 

জহর দল অর্থ থে ব্রহ্ম, এ ভাবটির 

কাপ ৭0.2রম তর কাছে হচ্ছে ন। 

এজন কার শ্/নমদী দৃষ্টিতে অগংকে ব্রদ্ধ- 

হই দেখতে হ্ৰে। 

্ধ 'ক 1 না সণার উৎস তিন, সবার মল 

ভিলি। মুল ধরে, জগতের দিকে দৃষ্টি ফেণ। 
ধু [বকরটাকেই দেখে না, কারণকে 

দেখ. চেষ্টা কর। রূণ দেখে ভাবের 
খ।ড।স বুঝ চেষ্ট ক্র, স্থল থেকে 

অ।রণযক 

যণ্ম[লেদ্বঞজতে 

৬৬ 
হককে ধাবণ। করতে ণেখ। জগংকে 

জড়ের বিকাশ বলে দেখ।র 'চয়ে তাকে 

প্রাণের বিকাশ বলে'দেখ। সন্যকাব দেখ] । 
তার চেয়ে তাকে বাসনার নিকাশ লে দেণ1” 

আরও বড়। সব দেখে লড় ঠাকে টচৈতগমহ 

দেখা _শুধু দেখ! নর, ভেমার চৈতন্তের" 
নঙ্গে তাকে এক বলে অনুভব কলা এ 

কথ! তেম|র গাবংনর পক্ষে & 

যমন সমস্ত দগতেও পক্ষেও তঠমলি 

ধল গত্যণৃঠি। 

বাান্তগত 

৭0, 

২ 1 থর 

রিনার 

ধ)ন ধরে শগ ছগে উলব ৭1০ গং 

করে কছু সম কাটতে প।গসেই সেটুকু 

|14ে ঠানর :০৩ষ্ে যয প.ব5র গাওয়। 

যাবে ন।। সাখরণ ৮৭। ফের1এ মাঝেও যধশ 

ডাগতেগ শমপ্ত বস্তুকে পাস্তদসাগুত দখণে, 

|নঞ্জের শবে আঙ্শ্লাবার পন্দুমাত : উদ্রেক " 

হবে না, অথচ প্রত কন্মে পারপূর্ণ বায়ে 
স্ুরণ অন্ত করবে, তথনহ বুঝবে মন" 

শান্ত হয়ে এমেছে। তগখান্ বলেছেন_ 
লোকঃ লোকারো।দ্ব্ধঙে চ 

যঃ -যে|নসে কাগও থ|রা ডতেঞিত ন। হয়, 

অন্তকেও উদ্বোছত না করে) সেহ শান্ত এন।- 

হিত জনহ আমার তক্ত। | 

সংবাদ ও মন্তব্য 

+টগন্ঠওর এমন্ড্ষরাচার্যোর আবভাব 
বং আব্রতা লরমত, মঠান্তগ্ভ শান্তি- 

আ[শুমের ১৭শ বাধিজ্ত মহোৎসব উপলক্ষে 

২৪:শ €বশাখ হইতে ২৬শ নৈশ পর্ধাস্ত 

ঈ।লাদ বজীয ল.রহ্বত মঠে ভীত্রীতন্বর-্ধর 

পৃঙ্ধ., .€.ম, অ.বহিক, নেদর্মগ্ব'শীঠ, চতী 

হুসম্পন্ন হইয়ছে। যোরহাটের প্রবাসী 

বাজানী ও মঠের নিকটবস্তি গ্রামের ভক্ত, 

মণ্ডরী উৎসবে যোগদান করিয়া গানন্দবর্জুন 
.করিয়াছিলেন। হজ্ঞান্তে সমাগত ভত্তগণ 

* নির্মালাও হ্জীয তিলক ধারণ ক্স. . 

পরে ফল, মূল; খেচরা) মিষ্ট ও মিঠাই 
গু 

' * জেনি ৯এক্ নামবজ।দি ধ।নীভি প্রসাদ বিুটিজহয়। এনিয মাযারণ সেবার 



ক জধ্যদপণ 

ধ্যপস্থা হইয়াছিল। স্ছুঃখের বিষয় এবার 

বঙ্গদেশবাসী শিশ্যন্তকতগণ শ্রীপ্রীগুরূপাটের 

হার্বক ম.হ1ৎসবে যোগদান না করিয়া সেবক- 

গণের আনন্দ ও উৎনাহ বদ্ধীন করিতে কৃপ 

ইভা করিছাছেন। 

১ উশুসবে সাহান্যা প্রাপ্তি 

আযুক্ষ অন্গ1চরণ মাঠতি ১০৯, শ্রীযুক্ত শিলদু- 

চরণ দাম ১০৯, শ্রযুক্ত অধ চন্দ্র পাল ১০২, 

নন্দী পথ(সী ভক্তগণ ১০৯ শ্রীযুক্ত আবশ্বণী 

কুমার দাদ গুপ্ত ১০২, শ্রীযুক্ত 'হ!রান।থ 

দ্॥ মণ্ডপ ৯০২, শ্রীবুক্ত গি'রশ চন্দ্র ঘোষ 

৮৮৯ শ্রীযুক্ত গোওন্ধন কুণড ৫৯, শ্রীধুক্ত 

 ছুর্গাচরণ দত ৫২, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কুমার 

বন্দ্যোপ!ধা।য় ২৯. শীগুক্ত লাল চন্ত্র মর- 

কার ৩২, শ্রীযুক্ত পতীশ চক্র রার চৌধুরী 

শব শ্রণন্ন কুমার কাকার ২1০) 

প্রদুক্ত খথণাথ মু.পবায় ২৯০ আবু 

'লাপত  ঝুম।র দন্ত ২২. আীযুক্ত মত্যচ্ণ 

আ্থুণা ২৯, শ্রীবুক্ত শুনাথ বহি ২৯ আধুজ 

নী'নশ চন্দ্র দাস ২৯, শ্রীধুঞ্ত ধীরেন্ত্র নাথ 

মুখ।জ্জি ২২ শ্রিযুক্ত শশিভুষণ দন্ত ২১, শ্রাধুক্ত 

অক্ষয় কুমার রয় ২২. তীযুক্তা হেন।গিনা দেবা 

০২৯, ভ্রদুক্ত তারকণম চট্টেপাধ।।য় ২৯, 

 জীযুক পররুলল কুমার মুখোপাধচার ২৯ যুক্ত 

বিশ্বের বনু ২২, আরীযুক্ত বামাচরণ চক্র 

 বর্থী ২২ প্রযুক্ত গানকা মোখন রায় তৌধুরা 

২৯ শ্রীধুক্ত গে্ঠাখহ!রী বন্দো|পাধ্য।য় ২৯ 

্ যু অন্ধকুণ ৮ দত্ত ২৯ আয 

 জিতেন্র 

[১৭বর্ষ- ২যসংখা| 

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 
শ্রীযুক্ত নার।য়ণ দাদ নন্দী ১৯, শ্রীযুক্ত 
কেশব চন্দ্র বন্দেপাধায় ১৬ শ্রাযুজ 

গোলক চক্র শন্মা ১৯, শ্রীযুক্ত আন্তঠোষ 
ওহ ১২, শ্রীযুক্ত গস মোহন চত্রবন্তী ৯৯৬ 

১৪ 

শরযুক্ত1! কাত্য।রনী দেব) ১৯, শ্রীযুক্ত ৩ঞ্- 

বাণ। গুপু ১৬, যুক্ত গেপা মাথ ।৭ংগ? 
শ্রীযুগ্ত পরগদ।ণন্দ নিয়েংগ ১৯, আরযুক্ত € 
নাখ কর *৬, শ্রীযুক্ত নবীন চন্ত্র চক্রব৩%; 

১৯, শ্রীবুঞ্জ গো] চন্দ্র ৬৫ ১৪ 
শ্রীযুক্ত হগ্প্রণাণ বা ১৬২ শ্রীযুক্ত শ।শ 

কুমার দাস ওপ *২, শ্রীখুক্ত যতীত্র মহন 

বন্ে)পাধা।য় ১৯১ শ্রধুঞ্ত নত্ক্্র নাথ 1ংহ 
মুঝুনদ ০ [সংহ ১৯) শরবুক্ধ 

চঞ্জাথণ ৬1%%] ১৯, শ্রবুপ্চ ঘণহ|ধ ণহ ০২৪ 

শ্রধুক্ত রামণন্ন | বশো।পাধা।র ০৯, শানু, 

নীণগওন বন্দে/পাধা।য় ১৯, আবুও কন 

, আনু 3 

চন্দ্র দ।স ১২, শ্রীযুঞ্ত গে।পাণ রা চি 

পাধ্যায় ১৯ শ্রধুক্ত গেপাশ।থ দে 

শ্রীযুকষ গোণাশদ্কর যুখোপ]ধ।|য় ১৯. টি . এক 

ভৈরব চন্দ্র হাজী ১২, শ্রীযুক্ত মাখন .প।প 

মুখোপাধ্যায় ১৯ আযুক্ত পশুপূ(ত দত্ত. ১২, 

শ্রীযুক্ত অতুপ কৃঝ্কএ ঘে।ষ /* শর্ত অমুণ্য 

ঝুম।র ধস |০, শযুঞ্ত ৬ডারক চজ লাণক . 

॥*, শ্রীযুক্ত হরিধন গুণী ॥*, শ্রীযুক্ত চস 

কান্ত ১২117 

দেব্যা ॥*, শ্রীযুক্ত। উম! ম্ুুদদী দেখা 

দাদ ॥*, শু যুদ্ধ! 

॥৯)| 
৪ (0 



(সনাতন ধর্মের মুখপত্র ) 

রর 

বায; | ৃ শ্ক্্র লং! 

4 ০8 হ9588696969৯ 

১৫ ন্বর্ষ 

তব 
২... পিস ৩7১ কাজ 

5 শতি ও শি দেও সদন, %.. ্ 
এটা সর প্র এছ 21 :। চাপে 2 

৮122 . তা, পদে তত সত ৯8 সত উট ৮ কপ 
2০78 টিন ॥181 রঃ _, এেলাপি ই তিশা শত সত নর চি ঘর 

1 2 ঠা 

পা রি শা? . তত কত ০৫৯৬ র্ লাঠি তি 
+ 

২ এপ 
4 

[ খখেদ-সংহিতা_-২২১] 1 (১... 

অবস্মাঙ্ছ তে বিজন্তন্তে জনাস্পো ১০২ ৮উতন 
ব্বহ ্যুধ্যমান1! অহনে হবস্তে। 

বো বিশ্বস্য প্রাতিম নং ।ম্বক্ন্ব 

ম্বো অচ্যুতচ্যাত স জনাস,ইত্র2 ॥ 

আঠ »পম্প্রভোে। আঅত্যেনে। লঘ্ানাল্ 

অসন্ষন্যঙ্নানান্ ছর্খধ। ভজনঘান। 

ম্বঃ স্পর্জতে নানুঙলাতি শৃখ্]াৎ 

জ্ৰো! দহ্বযোহভ্তা স্জনাসহত্দ্রঃ ॥ 

ান্বা ভিলস্মৈ সাদ নি 
শুজ্ব।চ্চিল্স্য পর্বত ভস্সস্তে। 

£ লোপা নিচ্চিতে। শপ্রব্াচ্ছ- 

ব্বে। শজ্রহত্তঃ,স জনাস্্ হত্্ঃ ॥ 



"মঠ লুবেভ্তমন্বতি ব্য পচ্ভ্ভহ। 
ব্যঃ স্ণহখ্ভ্০ ম্ঘঃ স্ণ্পআনন উত্তী। 

আৰ ও্র্লা ম্বহ্ধন০ আঅং্য আসে! 

আল্নোদ০.ললাম্ধঃ অ জন্নাতন হুন্জঃ ॥ 

তারে ছেড়ে রণজয় আকিঞ্চন করে কোন্ জন 1--: 

সমর-সঙ্কটে ধারে ত্রাণহেতু করে আবাহন, 

ধীহার প্রতিমা মানি চরাচর..এ খিশ্ম ভুবন, 

অচ্যুতের, চ্যুতিকারী---তিনি, ইন্দ্র, জেনে! জনগণ | 

কত শত মহাপাপী আছে হেন- ইন্দে নাহি মানে. 

রুদ্র রোষে বজধর তাহাদের শিরে বজ্র হানে |_- 

স্পপঞ্চিতেরে সিদ্ধি নাহি যে দেবতা দেন কদাচন, 

দ্থ্যরে নাশেন যিনি- তিনি ইন্দ্র, জেনে। জনগণ | 

ভ্যুলোক প্রণমে-তারে--এই'পৃ্থী লোটে-ভার.পায় ;২- 

তারি বীযে হীনগর্বব-_কীপে ভয়ে পর্বতের কায়।_- 

বজবাহু, দৃঢ়কায়-সোমরস. করি আঁম্বাদন-- 

ব্জধারী  ভয়ঙ্কর-_ তিনি ইন্দ্র, জেনো জনগণ । 

যন্ত্রহবিঃ করে পাক, সোমরস করে অভিষব-- 

স্তুতি গাহি দেয়.প্রীতি-_-তারে রক্ষা করেন বাসব।-. 

স্োত্রে বার বাড়ে তেজ, সোমপানে ধার আপ্যায়ন: 
এই অন্ন যার তরে-তিনি ইন্দ্র, জেনে! জনগণ । 

(ইউ০০ এ সর সপ ২ শসার 



পরিবাদের প্রতিবাদ 
স্পা ডিশ 

জীন যুদ্ধে জয় কার? 'প্ীমেয | যে সন্ত 

সম্প্রদায় হৃদয়ে এক) বদ্ধিতে লুসমপ্জস, 

যাদের কাছ কর্ম প্রেমের সেশা-তাঁগা 

মষ্টিমঘ হাল৪ তাঁদের জায় ক্আানশ্রাস্তানী | 

আন মান শনি লিচ্চিরভানে ক্রি! করছে, 
দের পনাঁজয চবেঈ। 

সংগাম তিন বকম-/১) ভাকামঠনের 

সঙ্গে, (২)সমানে সমানে, (৩) প্রকৃতির 

বিফন্ধে। 

তীর্ধযা, গ্রাতিদ্রন্দিতা, লাং্পঙগায়িকণ, শীভ- 

তির দরুণ আ'পনাত্দল মাঝে লাদা কছে 

শর্তি ক্ষণ না] কন যদি মিলেনিখ থাকতে 

পা! যায়, ভর্থাৎ সমানে সমানে যদি সগা 

হয়, তাব অসমানের সঙ্গে যুদ্ধে গায় হলেই । 

আর ভাসমান বা বিরদ্ধভালের সঙ্গে 

লড়াই নাকরে যদি সাগ্রম বাবার কন! 

হায়, তাবে প্রকৃতি সংগম জয় লং নি, 

যার্ধা, ভূত সমূচের পর আধিপত্য কর! 

তখন সহজ । প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করান 

অর্থই হচ্ছে, “আমি যে সকলের নিয়স্থ।”-- 

এই ভাবটী স্থল জগতে ধারণ! করা। 

কেট ঘর্দি সমালোচনা কর্তে যাঁয়, "্ত্ব 
মনে ভতে পারে, তাব মাঝে যেন একট! 

আক্রমণ কধনাব ভাব রয়েছে, কিন্ত আসলে 
সমালোচক কিন্তু আত্মরক্ষা করবার জন্যাঈ 
ব্ন্ত। কারু একটা কুঅভ্ঞাস দূ করতে 
হলে তাঁর সকল রকম কুফল চোখে আঙুল 

দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে খুব কড়া সমালোচনা 
ধরা ছরকার। যদি দেখি, একজন একট 

বদ'্াস ছাড়তে পারছে না, তবেপাচে তায়. 

সঙ্গকাণে আমাদের মাঝেও সে ভাঁষ সংক্রামিত. 

হয়, এই ভয়ে কামরা তাঁর চায়াটী মাড়ান্ডে 

চা না। পুবোণো একট! অভ্যাস ছাভ- 

লেট সঙ্গে সঙ্গে নুতন একটা 'অন্যাস গড়ে 
উঠবে, একটা নৃতন দুটি খুলে ঘাবে। 

জগতের উন্নতি ছওমা যতদিন প্ঞাবধাতিড 

থ।কবে, ততদিন পর্যন্ত সমালোচন। আর 

তৃলনার প্রবৃত্তিও থাকবে ।. এই সমালোচনা- 
বছ্ধি বা তুলনা-বুদ্ধিকে মন বলা যায় ন!-- 

একে দন করাও সম্ভব লয়--কিন্তু এই 

বছ্িপ্ম যে বিষ তা) যাতে উভয়পঙ্ছের 

মাঝে একটা বাকিত-বোধ জেগে ওঠে, সেই: 
টা ভল যত নন্টর গোড়া । আমাদের 
মাঝে যেতুচ্ছ আমিত্বের খুতটুক রয়েছে, 
তান্তেই তে! পাপের শাটি। দুর করে দাও. 
ওই চ্চামির ক্ষঞ্জাল। তাহলে আমাদের. 

মকল হৃঃগ দন ভায় ঘাল-_-ঠনগভানিকের 

নিরাপক্ষ দৃষ্টি নায়, দার্শনিকের গ্রাশান্তি 

নিয়ে, আমরা তখন জগের দিক তাকাতে | 

পারব | র।সাঁগনিন্দ লা উদ্দিদন্দি ফ্যোণ নির্হিধ 
কার থেকে খুঁটি খুঁটিয়ে একট রাসায়নিক 

জবা না উদ্ভির দেখতে পারেন__যার় পরীক্ষা 

চলছে তার সঙ্গে ঘুলিয়ে যাবার ফোনও 

রকম সম্ভাবনা যেমন তাদের নাই, তেমনি 

করে আমাদের জগৎকে দেখতে হবে। 
ধের মত সাঙ্গী থেকে সব!ইকে* দেখতে 
হবে--ক টায়-গোলাঁপে, বনে-উপবনে--নর- 
নারী, জীব-জন্ত, গাছ-পালা--সবার উপর 
অ।লে! ঢেলে দিতে হুবে। 



আরাম 

 প্রেগের হাত হতে বীচন্ষে হলে ফেনল 

গার শ্াগানীতি বিবেচনা রোযার! বার 

নীতির বিটমিটিব হান্ত হতে বাচতে হলেও 

তেরি আধাত্তিক স্বাস্থ্যনীতি মেনে, চলতে 

হবে। তার সুত্র হচ্ছে---তোমার, প্রতিবেণীকৌ 

ভালবাস। 

ভাগ অতানণ্ড চলে গৃখে স্বচ্ছদ গাকাও 

সোজা, ছঃখে কে থাকাও সোজা | শ্যজো 

খকলাণ দূর তয়” এ কথ! প্রাচীন যুগেও 

যেমন খাটত, এখনকার যুগেও তেমনি খখটিনে 

সবে কি না এখন "আব আগেকার মত যত 

ফেবল নির্দোষ প্'লীগুলিবেো সধ কবালে চলনে 

না--আযাদের সাধ্পদাফিকশা, জাতিপিদ্বেষ, 

ঈর্ষা! প্রতৃতিকে প্রেমব বেদীছে বলি দিছে 

হবে-ভাঁতেই দ্বর্গ এই পৃথিবীতে নেনে 

অ।স্বে। 

সমালোচনা আসে ভারকেঙছ সঙান 

রাখতে। গাঙ-পালা ছেটে দিলে আরও 

ধাকড়। হয়ে ওঠে । সমালেচনাও তেমনি 

ভগবানের কলম-ছাটা বিধান--ওতে আমরা 

আরও গুন্নর ভয়ে বেডে উঠি। সমালোঁচ- 
মার কাচিতে যখন কাট! পড়, তগন তোমাঁল 

মাঝে কোন্ ভাঁবের লীল! চলে, একবার 
পরথ করে দেখে তো! নিশ্চয়ই তখন 

নীচন্তাবের দিকে মনটা ঝুঁকে পড়তে থাকে 

আর ঠিক এইখানেই সাবধান হয়ে যেতে 
হবে । একট। আকার্ব।কা সমুদ্রেধ গাড়ির 

সাঝে ডুবে! পাহাড়ের উপর দিয়ে সোত্তের 

বেগে যার নৌক! ভেসে চলেছে, তাঁকে 

অবস্থা বুঝে কতখানি হু'গিয়ার হয়ে চল্তে 

হবে বল দেখি! একবার পাহাড়ে নৌকা 

ঠেককেই তাকে হুড়সুড়, করে উঠে পড়তে 
কধে। এই ধাকাটার ঘদি কোনও সার্থ- 

(১৭শ বর্ঘ ওর সংখ. 

কতাট” লা খাকৃত,. তাইলে এটা তো ভার 
খেযালেই চ্ঠাস্ত না। ধাক আমন। ভঃগ 

বলি, জা বাস্তবিক ভাদী লিপরেরউ সন্ধে । 
সন্োর পথে চল্তে হলে মানুষের এমন 

আঘাত পাওয়াই প্রায়োকন। 

শভ্রুব কাছ-থেকেট হোক, আর? মিত্রের 

কাছ থেকেই চোক্, সঙ্গালোচনার আধাত 

পেলে 'ব্ঝ তে হবে-এই ছংস্বপ্ন তোমায় 
বুকে চেগেছে, তৃষি আখাসম্বরণে" হন্গত্বরপে 

জাগবে ললে। জাগে পড়ে ছবন্বপ্ন খাকে 
কোনায় ?--তগন মনে তয়, সপ্ন তো কোনগ 

কালস সা চিলনা। "প্রামন কান 
ধখন নিজেদের ভুরুল্ত কবে নিঈ, তখন সদ 
ক্ষতিই পরধ লাত হয়ে ওঠে। 

কিছ্যু সর্্বময়ে' সঙ্গে যখন আমরা এক 

হয়ে গিয়েছি, তধন কোনও বঞ্চকেবই তে। 

সাধা নাই যে আঙগাদেষ বঞ্চিত কাষে। খন 

জাধার থাকলেই চোর [সাধোর | যার মাঝে 

যথার্থ নেতৃত্বশক্তি রয়োছ, সে কখনো এমন 
অভিযোগ করবে ন! যে, সাবা তার সাঙাযা 

কবতে এসেছিল, তাঁর! সন বোকা, তাৰ 

ছেলাঁণ নিশ্বাস্থাহক, মাতুষজানটাই অকৃতজা 

বাঁ সাধারণ লোকে কখনও গুনীব গুণ বুঝে 
নাঁঈন্যারদি। এই যেজীবনের খেল! রঃ 
হয়েছ, তার মাঝে এইট সমস্যাই রয়েম্ে | 

হতাশায় ব1 পরাজয়ের চুঃখে তাদেন সামনে 

মুস্ড়ে না পড়াই হচ্ছে শক্তির পরিচয়। শুধু, 
নিশ্োয়োজন সংঘর্ষে চিন্কের যে শক্তি ক্ষয় 

হয়, তা হতে যদি বাচতে পার, তবে জগতে 

কোন্ কাজটা তোমার গছনদদত ধমাধা হবে 

না? 

হে প্রেষ, ছে আনলময় অমৃ্ঠসয় প্রেষ, 

যুগ ধুগ ধরে তুমি আমার গঙ্গে একি লুফে" 



আর্ধা। ১৩৩১] পরিবাদের প্লতিসাদ ৬. 

চুরি খেলছ"। : কখনও"বাতুষি ক্রয় অস্ত ধে তুমি আমায় সঙ্গে লুফোচুরী থেলছ। 
স্থালে ফখনও"বা মিত্রের অ্য়লৈ লুকোচ্ছ 
-কখমগ বা! সমালোচনার, কখনও বা 

শ্রাশংসায় গা ঢাক! দিচ্ছ । এইট দেখি, তৃথি 
ঘ।ননো, তুমি গর্বে_আবার 'এট দেখি "ভুমি 

অনন্রিতে, তুমি বেদনার; আবার মুহ্র্ব 

পয়েই দেশি জীবনের নিদারুণ সমসায় লাভ 
ক্ষতিব হিসাবের ধুলিজালে কোথায় তৃমি 

পুকিননে  পড়েছ, শ্বহ্িব আড়াল হয়ে 

গিগেছে। ওগো প্রেম, এমনি কবে লুকো- 
চবীই তুমি খেলছ! 

জীবনে পরীক্ষা সংঘর্ষ-__আথাত, পতি- 

ঘাট, ভাসি, আনন, দীর্ঘশ্বা7সব বিচিত্র সমা- 

বেশে এফ জআশ্চর্যা রসায়নপ্রক্তিয়ার উদ্ভুন 

উবেছে-একফ অতাশ্র্য। টৈদ্ভাতী শক্তিতে 

লব পরিশুদ্ধ হায় উঠেছ, সমস্ত আসন্ন 

আকর্গল বিক্লি্ই জয়ে যাচ্ছে। ভালবাসা, 

স্পা, আসকি) বিরাগ, ভাবনা_-হই সমস্ত 

ধলোবৃবিব খাদ থেকে আমার হাদয় কনর 

সত্তে দশ্য রসার়ন কি আবিফার করেছে ?- 

এক অনন্ত গৌববের রেডিয়াম খণ্ড” ; এ 
আশ্চর্য কাহিনী নয়কি? হে গ্রেষ, হে 
আনমদনিলয় প্রেম। এমনি করে যুগ যুগ 

.. ৬ক্ষরাসী দেশেয় মাদাম ফ্যুরির আবিষ্কৃত এক 

অত্যাশ্যয ছুত্রাপা মৌলিক পদার্থ। এক টন পিচ- 

লও নামক খনিজ পদার্থ হইতে এক কণিকা মাত্র 

রেডিয়াম পীওয়। যার। ইহার তাপ ও আলো! বিকি- 

কক্ণ ঝরিবার শক্তি বিশ্য়কর। এরূপ তেজন্কর 

র্দর্থ ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই । বৈজ্ঞানিকের। 

ছুর্ধাপিণডে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম আছে বলিয়া! মনে 
ধরেন-্এবং ইহার সাহায্যে জড়-জগতের উপাদান- 

সাত উদ্ভেদ করিবেন যলিয়। আশা.একরেন। 

বা সথচ পচ ০ 

যত ভন্ম হয়ে যাষে। 

আমার হাদরের র়েনয়াম হতে যে রঞজন 
রপ্টি(৬) ছট| বেরিয়েছে, তাতে সমস্ব 

নন্তা সব দিক ছতে স্বচ্ছ ছয়ে উঠঠছে। 
একি আশ্চর্গা নিন !--ছে গো, ছে 

আনন্া-নিকবিত ভেম, তুদি যৃগ যুগ ধয়ে 
একি লুকোচুবী গেলস্ব আমার সঙ্গে? 

এই যেশীত্র সমালোচনা-_এ বীকুনীও 

বটে, আনার ঠেকুনাগ বটে] তুমি শত্রু ? 

তুমি মিত্র ?_না গো, অন্বচ্ছ 'আবরণের 

অন্তনালে আর পিগ্ফে গোপন কাপতে 

পারছ না তুমি_ তোমার সব রম্য পকাশ ভয়ে 

পড়েছে। তুমি যেসাম রাজার ধন ষাপিক-_ 

হে "মামা, হে অকলন্ধা বেডিয়াম। তোমার 

ভীব ক্োতিংছে যেসকল আনযণ উদ্জালে 

তোমাকে কোটায় 
পুরে রাখসে কে? তুমি কি খলেতে থাকবে, 
নাবাকো, না তোরঙগে? মিখার সমধা স্বত্ব 

সাবাস্ত যে তুমি পুড়িয়ে ছাই করে দেসে। 

জে সতা, তে জোতিয় রেডি, ডে পর্ঘ 
গ্রাসী আমা, ছে প্রেম, হে শান্তিষ চিব 

ক্ষেম, যুগ যুগ ধরে তুমি এমনি করেই আমার 

সঙ্গে লুকোচুরী খেলে এস্ছে 1০৬ 

(*) জার্মাণ বৈজ্ঞানিক র্যোন্টজেন ছায়া 

১৮৯৫ থৃষ্টান্দে আবিদ্ধত আলোকরশ্রি | সাধাক্সণ আলো” 

কের পক্ষে যাহা অন্বচ্ছ, এমন বন্ত্রকে তেদ করিয়।তাহার 

অভান্তরস্ব পদার্কে আলোকিত কারবায় ক্ষমতা 

ইহার আছে। রঞ্লনরশ্মির সাহ।যো ধাতু, অস্থি, মাংস 

ইতাদি আবরণের অস্তরালস্থিত বন্ধ আলোক চিজ 

উঠাইতে পার] যায়। 

+* স্বামী রামতীর্খ 



(নিন্বভিম্ার্গ ) 

»ছ্ম।আা শ্ব্রকাশ ও জোতিরায়। তীহা 

হতে ধততই গো।তিঃ বিচ্ছুরিত হইতোছ। 
নির্মল আকাছে মেঘোদয়ে যেমন পৃগিণীর 

ক্লুতকাংশ তমস|চ্ছর হয়, তঙ্গ স্তরে কোন 

গ্রীক।র কুছ্াপের উদয় হঈলে, জী আত্ম- 

সনিগা-তেজ, হইতে নিযুক্ত ছয় । অস্তরবে হীন 

ভাবের উপদয় "আঙ্ম বিশ্বরণ হয় এনং এই 

আম্মনিক্ররণে যে সংস্কার উৎপন্ন কষ, তাঁচাঁব 

ঘনীভুন সমষ্টি মন নামে অন্িঠিদ। এই 

ন্ট ম।ন্বের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ । 

মন ম্বভ।ন-চথ্চল, চিন্তাই তাঁচার ধর্ম 

বিষয় হঈতে নিষয়াস্তর লটয়াই সে ব্যস্ত। 

কোন এক বিষয়ে মন বন্ক্ষণ সংলগ্ন হয়া 

খ্কিতে পাবে না। ইহা মনের বিশে- 

হত্ব। 'িধয়াভিলাষ ও সংকল্পবিকল্পরূপ বৃন্বি- 

বিশিষ্ট মন অপ্তুদ্ধ) এবং বিষয়-বাসনা বিমুক্ত 
প্রশান্ত মন শুদ্ধ। 
সপ, তপ, ধা।ন, ধারণা, যৌগ, ভর্তি, 

পুজা অর্চনা যাঁছ। কিছু করি না কেন, তং- 

সমস্তই এই চঞ্চগগ মনকে স্থির করিবার জন্য । 

একবার মনঃস্থৈর্যা ৮ই্টলে পরে শুদ্ধাপ্ডত্ধ অব 
সবার অভীত পঅমনীভাব” সিদ্ধ হয়। 

_. জানেঙ্তিয়ের দ্বার! মনে বহির্জগতের যে 

অনুভূতি হটতেছে, সেই অনুভতি হতে 
নে বসন জাগিতেছে, পুনয়ায়.মেই. বাসন। 

ক্কার্যে পরিণত হইতেছে অর্থৎ কর্মেপ্জিয় 

দ্বারা গন স্কুল সংম্পর্শজাত বিষয়রদ ভোগ 
: ফরিভেছে 1. কিনব ভোগে যে সুখ উনয় ৃ 

হইতেছে," তাহা ক্ষণিক ও খণ্ডিত দুখ বাত্র। 
তজ্জগ্ভ মন তাচাতে ভতৃপুত হইয়। পুণরায় 

স্থুখেচ্ছায় ইতভ্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। 

গ্রকৃত স্থখ কি এবং কোথায় অবস্থিত, তা! 

না জানিয়া উল্জিয়পরিচালিত হইত ভ্রান্ত 

ভতেছে। ব্যক্তিগত জীবন লঙ্গা করিলে, 

হৃদয়সম হবে যে,এই: উচ্ছঙ্বল মনকে 

বাধা প্রদান না করায় ' মানব !.ফোন্ 

অনন্তকাল হঙঈটতে নীয়াব এক ছুংখের বোঝ! 

মন্তকে ধনিয়। ইহলোকে ও .পরলোকফে 

কেনলঈ ছুট!ছুটি করিতেছে । পুনঃ পুনঃ 

জননীজঠরে আ।গমন করিয়া অশেষ হস্ণ 

ভোগ করিতেছে, ভূমিষ্ঠ হষ্ট! এক ধায়া- 
বাচিক দুঃখ হিয়া মৃত্যুর পর পুনরায় 

মর্ত্যলোকের কর্মের 3 প্রতিঘাত সহিয়া 

আগা যাঁওয়া করিতেছে । এই আসা যাওয়ায় 

ভিতর কি কোনও উদ্দেশ্যই লাই 1--উদ্দেষ্ট 

অ|ছে। 

নানাযোনিশতং গন্বা শেতেসৌ বাসনাবশাং। 
বিমোক্ষাৎ সঞ্চরত্যেব মত্হ্যঃ কুলদ্বয়ং ধপ ॥ 

ততঃ কালবশাদেব হাখ্মজ্ঞানবিবেকতঃ। 

উত্তর। ভিমুখে। তৃত্বা স্থানাৎ স্থানাস্তরং ক্রমাৎ ॥ 

“মস্ত যেমন নিজের মুক্তির জনতা নদীয় 
উভয় কুনে বিচরণ করে, সেইরূপ জীব স্বীয় 

মুক্তির অন্ত ইহলোক ও পরলোকে বিচরণ 
কত্সিয়া থাকে । অতঃপর কালক্রমে. আ'খ্ম-. 

বিবেক-ভ্ঞান বলে বর্গ শ্বক্প প্রাপ্ত হয়). 
কিন্ত অভ্ঞ- মানব জানিতে চাহে না যেকেন 



জযাচ, ১৬৬১] মযৌলর থ১ 

এত 'আন।-বাওয়া_এই ভখের হাটে আগির.' তেদে। উত্তম অধিকারীর দীক্ষা প্রয়োজন 
বিচার-হীন গতান্ুগতিকভাবে কেনই ঝ সে 
জীবন, বাগন করে। নেশ।গ্রস্ত ব্য) নেশার 
ধোয়ে পথহারা হইয়। আপন গৃহ ন। জানি। 

এখানে ওখানে ভ্রমণ করি! নেশ। চুটিলে 

আবার স্বগৃহে অ[পিয়। উপস্থিত হয়। এইরূপ 
নেশার ঘেরে ছুটিতে ছুটিতে পূর্ব পূর্ব 
জন্মেন কেন এক মুক্তির ফলে জীবনে 
আমন সুযোগ আপিয়। উপস্থিত হপ্ন-যে 

স্বযোগকে আ্বকড়াইয়া ধরিতে পারলে অশেষ 

বলাণের আধকারী হওয়া যাঁর়। 

: শ্লংকর্মপরিগকতে। বহুনাম্ জন্মন|মন্তে 
নণাং মোক্ষেচ্ছা জাতে । তদা সবৃগুরুমা- 

জিত চিরকালসেবয়। বন্ধাৎ মেক্ষং কংশ্চং 

গ্রয়াতি।* 

--সংকর্ের পরিপ।কবশতঃ বহ্পম্মের অব- 

শানে ননুযোর মে।ঙ্গলাভের ইচ্ছ। গন্মে। 

ভখন সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করয়া সেব! ঘ।রা 

কোন ব্যাপ্ত ব্ধন হইতে মুক্ত লাভ বরে। 

জধিক|1রভেদে অর্থ।ৎ পুর্ব পূর্ব পন্মের 

সাধনার বল যাথায় ধত আধক, তাহ |নকট 
জীতগবান্ তদৃপযুক্ত গুরুরূপে আঅ।বভূতি €ন। 
সাধক তাহার নিকট দীর্গ। গ্রহণ কারয়। 

ইষউদেবতার শরণাপন্ন হইবেন। 

*গৃহীত্বা, মম মঙ্াণি সদগুর়ে!ঃ স্সমা হিতঃ। 

কায়েন মনসা বাচ। মনেব হি সমাশ্রদেৎ ॥ 

সমগ্র ওহণ করিয়া বাক্য মল ও শরীর দর] 
আম[রই আশ্রিত হইবে।” এখান হইঠেই 
লাধকের'হলঃছৈর্য্যের আরম্ভ । এক্ষণে সাধ- 

কের দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োগনীয়ত| কি 
এবং ইহ] সার্বতৌন প্রেয়োগনীয়তা: বিনা 

ছাহ। বুঝতে হইবে দক্ষ] আধিক।রি- 

_নাই। কারণ তাহার! সর্বাতই ঈশ্বরসত! 
অনুভব করিবার শক্ত আয়ত্ত কনিয়।ঘেন। 
তবে এতাদৃশ ব্যক্তি অতীব বিরল। এত্ত 
মধ্যম ও অধম আঁধক।রীর পক্ষে গুরুদীক্ষা 

একান্ত গ্রয়েজন। আত্ম! নির্বিকার ঢৈতভ্- 

স্বরূপ, তিন মানবের হদয়কন্দরে গুপ্ত ভবে 

অ।ছেন। . দিদ্ধগুরুর গ্বরকম্পনে, ব্যক্তগত 

জীবনের পক্ষে সেই নির্বিকার চৈতন্তন্বপূপ 
যেন বিক।রগ্রস্ত হইয় মন্ত্রমু্ততে সর্ধতোভাবে 

অংশ্রর দ।ন করেন। নিদ্রত ব্যক্ত যেন্ধপ 

গরি[চত কথন্বরে জাগ্রত হয়, তদ্রপ তিন 

সিদ্ধগুরুর !চরপ(রচিত মন্ত্রের ঝঙ্কারে জাগ্রং 

হইয়! জীবের মঙ্গলের জন্ত ব্যস্ত হন। [কন্ধ 

সিদ্ধগুরু ব্যঠাত মন্ত্রের স্বরকম্পনও হু॥ ন! 

_-বঙ্কারও উখত হয় না॥ কান্জেই কোনও 

ফলোদয়ও হয় না। মা 
০[গারের অপে।চ্ছ।সে এবং ঝাটকা বেগে 

তরী ভ।ময়া হবে ভ।বঙ] কণ্ধার যেক্প 

মহাবৃক্ষে ত] দৃঢ়ভাবে সংলগম ক? তদ্রগ 
মানব সংসাংর মহ! অনথের কল হ্হতে 
[নগর পাইতে দিদ্ধগুরুদ আশ্র্ গ্রহণ 
কারয়া থকে । আধকারতেদে গর পূর্ব 

হতে স্থির হইয়া আছেন। খিন ৭ প্রকার 
পুজপ।ট। সঙ্গে আ।নয়াছেন_-ত.ং।র তছপ- 

যুক্ত গুরু সময় হইলেই মিলবে। শত 
বলয়।ছেন--. | 

“গত্ী, গুরু, ভর্তা, শগুভাশুত ফল, মনত 

শিল্প, পুত্র ইত্যাদি দৈধননবন্ধক্রনে লক্ষ 
হয়।” | | 

গুরুদীক্ষ। ব্যতীত মানবের ধর্মকার্যয 

সবই বিফল'। 'তাহার কোন কাধে.ই আধ-. 
কার মাই। তাহার, ধ্যান ধারণা): পু 
অর্চন! 'নাম্ই ভক্মে ত্বতাতি মাজ। : 



গুরুকযণ সঘৃদ্ধে ফাহায়ও ফোন বাধ্য 

হধকত৷ নাই। তবে যান নিজে শক 

ঈম্পর হইরছেন, শিল্তে শর্ত সারের ক্ষত। 

অর্জন করিয়াছেন এবং ঝ|ত।কে শ্রীভগব!নের 

সহিত অভেদজ।ন করিতে বিন্দুমাত্র ছ্িধ। 

হয় না, এদ্ছ্াতীভ অন্তকে গুরু করিলে 

পারমর্ধিক [ছুই লাভ হইবে না_যে 

তিষরে সে [তামরেই থাকিতে হছইবে। 

স্রাণ্ড বলিয়াছেন--- 

“আ]চাধ)ং »াং বিজানীর়াৎ।” 

অথাৎ আচাধেযর সাংত আমকে (ভগ 

ঝনকে ) তে? আনবে। 

অন্তজ প্রীগুগবন বলিয়াছেন -. 

"আমি গুরু সেবা দ্বারা যেরূপ সঙ্ধই হই, 

গৃহস্থ ধর, হক১113-ধর্ম, ঝ|নগ্রন্থ ধর্ম অথব! 

ঝউধর্প হন তান হুহ ন।” 

শশুর কৃপা হইলেহ পুরুষ শাতপু্ণ 

হর" 
কিন্ত গুরুকে মনুষ্জানে সমস্তহ বিফল 

হইবে। কারণ গুরু আ্ধশ।ত্ত ছ।র। ব্র্ধ- 

ঈরশন কনর স্বরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থ।॥ অব- 

স্থান কঞিতেছেন-প্রঃরধ ক্ষয় হইলেই, 

জীর্ণবালেয ভ্ভায এই অপতদৃহ্য স্কুল দেহ 

তা কাযা যাহখেন। এতাদৃশ ব্য,ক্তর 

সংহত গুগবন অতেদ। তজ্জন্ত গুরু সেব। 

অর্থই ভগবং সেবা । তবে ধাহায়! সাধ।- 

সণ গৃংস্থের (নকট ব। পিভৃ-পিতামহের গুরুর 

নিকট দীক্ষ। লইন্াছেণ, তাহার। (সদ্ধ- 

পুরথকে উপপুরু ঝ। [শিক্ষাগুরুরূপে আশ্রর 
করিতে পারেন--শাহে সে ব্যবস্থাও আছে। 

সম ওয়ো? খার্ধন্তরং হজেখ।* 

এ বল নিভু  আরধাদ্পদি -১৭শ বর্ধ-- ওর লংখ্যা,. 

হীক্ষা ও গর রী খুরুয় দাদ রী 
হ্ম। গুরুর দায়িত্ব বড়ই ভীষণ। বেধ 
হয় এনপ দাগিত্ব জগতে আর কাহ|রও 
নাই। তিনি শিষাকে আধ।।ঞছিক উর্তির 

চরম লীমায় লইয়। যাইবার .জন্ত দাদী হ্ন। 
অতএব সর্বপ্রক।র শিদ্ধগরু4 আশ্রর গ্রৎপ 

করে ঘযত্ব করিবে। [সন্ধগুরুর [নিকট 

দীক্ষা পদে সঙ্গে, উচ্চ অধিকানী হ্ধলে। 

মন্ত্রের ঝঙ্কাগ কর্ণে গ্রবেশ করব। হঝ 

হগগত্য্তরে হষৃততির প্রতি হয় এবং সঙ্গে 
সঙে সমণ্ড কম্ম সুয্োধয়ে বের 9 

বিলীন হইয়। যায়। এই গ্রকায়ে অনেক 

মহাশাত্তসম্পন্ন জাখন্মুকষ .(সন্ধম।গুরুষ প।পী 
তাপীকেঞ্ িষ্তন্থে বরণ কারা পতিতপ।ব্ন 

নামের নথখকতা সম্পাদদশ করেন। তোহার। 

প্র।রন্ধ ক্র পর্য)গ শব্ের কণ্যাণথে 581- 

দেন ভিতর [নিশা সঞ্চার ফরেন এ৭ং 
যখন লময় হয়, তখন [শষ্।ক |নঞ্জের 

দিকে আক্ধণ করেন। যেআবর্ষণে গেপা- 

বৃন্দ স্বামী পুত্র, গৃহ-ঘর আব্বীন-হঞন [৩য়] 
অপন-বসন ভু।লয়। গিয়া পরমপুরুধের 

সহ৬ মি।পয়ছলেন-_-যে আকর্ষণে মনুনা 

উদ্জান বহিয|[ছল--সেহ আকর্ষণে আকুল 

হইয়া শিষ্বও শ্রীগুরুর প|নে ছুটিয়। হান 
এবং সর্ব (বসর্জন দয়! তদেক(6ত ছহয়। 

ঠাহাতেহ লীন হইয়। হান। 

গুরুকুপাই আধ্যাত্মিক উন্নতির মৃল। 
তাছ।!র কৃপা অর্বিরতই শিষ্যদের উপর বহি 

হইতেছে। তবে বর্ধাবারি ঘেষন পৰ্ল 

বিশ্রাস্তি লাঙ করে, তদ্ধপ শিমের গুরুরুপ। 

অ(কর্ষণের শন্ধি থাক] চাই। গুরুর নন 
বুঝি্ব। নিতান্ত জীতদাসের ভার শুফুরধনে 
তাহার সেবার বায়! কপ. আকর্ষণ কর 

ধাদ। ধাহা। গুকস্ব! কদিবার ভাগ্য 



করি! আসিফাছেন, ডীহাদের ধ্যানধারণাব 
কিছুরই প্ীয়োন নাই) সময় হইলে গুরু 
শিয়োর প্রাত সঞ্তই হষ্টয়। তাহাতে একগ 

শা্তভ সঞ্চাবত কবেন, যাহাতে পাঁচশ 

বৎসরের ধ্য।নের ফলে যাছ। 5য়, তাভাৰ 

বছগুণ গুকুকপায় মুহুর্তে আজ্জত হয়। 

তবে পুর্বগশেব সুর।ত না থাকায় কম্ম৭শে 
সংসারে সংসাখী সজয়া গুঞ্কুপা লাভ 

কাবতে হইপে গুবর মান।সক সেন! চাই। 

যেকপ ওাড়ৎ ঘণ্টা (15150016 1)০0) 

বোতাম টিপলে বহপুবে শব হ%, তঞপ % 

ধ্যানেব ফলে গুকথ হীপমে [চগ্তা ঝা | 

উঠে এবং তার সঞ্তষ্ঠতে নিবো শাক 

সর্ধা (বত খয়। 

এক্ষণে দেখতে হইবে, গুক দীক্ষায় 

অমনীভ।ব ক প্রকারে পিদ্ধ হয় । গু%র 

মন্ত্র নলসৈধ্যে সহায়ক | “মনন তাবয়েও 

মস্ত স মন্ত্র; পাবকীিত2।৮ অর্থ[ৎ সমস্ত বাহ্ 

বিষয্প ত্য।গ করিয়। মখমুান্ততে মনন কধতে 

হইবে। আনন গথ1ৎ মথেব মণোমগী মুওর 

একান্ত (চশ্তনহ হহগ। বিষগাস্তব হতে 

মনকে গ্রত/।হত কাঁপিখব উপায়। হুই।হ 

হল আধ্যা।আকঙার ৩।ত্ত। অবা।খ জীবণে 

আমব। |শশু | শশুকে চযনন গৃঙের বাবে 

নানা বিপদ।শক্চায় গৃহ পকোষ্ঠে নবী 

হ্কারতে হুছলে সুদ্দ৭ ত্রাড়ণক ঘারা তাঠ৭ 

সন আকরুষ্ট কারণে হ৭) ৩ঞপ আমব!ও 

অন্তর্গতে শশু [বধায় চঞ্চল মনকে বিষয় 

বিমুক্ত কাধতে হহলে মণোময়ী মুতে 

মরি ভারে সংলগ্প কারতে হহবে | 

বাজ্জাবক আমাদের রূগ উপাস্ত নহে। 

রূপে পৌছতে হচলে রূপেব আশ্রগ লহতে 

্য়। নদীতন অপব পাবে যাইতেই তবীব 

প্রয়োজন, পরপারে পৌছিণে '*গীব আর 

, জিব নাহ 

গলে ষ 

“কয়া নট ঘা পুলা ্রীিগ)) 
ঈধক]নাং ০1 0য় নাও 
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সচঠষ্টবরপ আতা! অ দ্যাদিদোবপু 
মুর ব্রহ্ম ম ক রূপ পাঃগ্রহ করেন॥ 

অন।৬ব্যার রূগন্ধ স্থণং পর্ব ওপুজব। 
পগিন। স্বর ২ বগা মেক্ত।গ, ভবেৎ ॥ 

-_-য$1 দেখলে মুগ ল/ভ কব যায়, দেই 
কল্পপ্ূপ দন আধকার আমায় স্কুলবূগ 
(নদ না কবল হ্য়না। 

কিন্ধ ক প্রকাৰ স্থল রূপ সাধকের 
উপস্ত? আনব অখলথ্বন খ্বর্নূপ শ্রীভগবানের 
'ধশংপ্য কপব ভিতর যে কোন এক 

এম গতে যাদ স্বাভ।ণকা ভাক্তর উদয় হয়, 
, মু।ও বণ নথনণঞন এবং মনেগাভয়াম হয়, 
মণ বণ তাহাতে একান্ত |নর্ভওর করিস! 
মাণন্দণসমধুষ/পাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে 
বে, বে সেহরূপ মর্ডিকে সন্রে চিন্তার 
বষয় ক'খতে হহবে। 

গ্ধ্যানন্থ [নষমে দৃষ্টিসৌকর্যাৎ |” 
অর্থ।ৎ যে কপ চিন্ত। কাবলে নেত্র তৃপ্ত হয়, 
সেই ঝপহ ধ্যান করিবে। 

দৈহক চেষ্টা! ধ্যনেব পক্ষে অনুকূল 
নহে। দৈ১কট্্টায় শ্ব(সবাধু অসংহত 
হম। এছ গ্বাসব সাত মনের ঘ।নষ্ঠ সম্বন্ধ 
আ।ছ। শ্বামাাধু কতৃক চি তর্ঙ্গায়ত 

হয়। তঙ্ঞন্ত হ্।সের ছ্ৈধা, দৃষ্টির হ্থের্যয ও 
মণংত্ৈ যার অনুকুল বখান, সধক স্থিণ৬াবে 
কম্খলাসনে উপবেপণ কাখয়া কিছুক্ষণ দৃষ্টি 
কৌণও স্থির পদাথে নিবদ্ধ করিবে। 
ভৎপরে চক্ষু মুর্রত কবিয়! অতী্ঈ মুত্ির 
ধবণ কাখতে চেষ্ট। ক।খবে। সুডিব ধাবণ! 
পদফেই করিতে হয়॥ : 

পুটদবয়/ণনি্ধুক্ষো। রাধূর্বক্র বিলীগতে॥ 
তত্র সংস্থং মনঃ কৃত্ব। তং ধ্যায়েখ পথ হীশ্বরং | 

অর্থাৎ যেখানে সের লয় হয়, “সুই গানেই 
ধ্যান বিধেয়। (ক্রদশঃ) * 

০০ 
ছা 8৯০ 



প্রীনন্দ 
সা ২ 

কমে নন্দের আননবাহিনী চিদন্বরামের 

আন্দির ছুয়ারে উপনীত হইল। নন্দের হৃদয় 
“ষেদ তখন সঙ্গীতের অফুরন্ত গ্রঅবণ-- তাহার 

ক হইতে আননের মুধ|ধ|র| ঝরিয়া পড়তে 

লাগিল ৷ মন্দির দুয়ারে আসিয়া নন্দ গান 

করিলেন _এই তো আম কৈল!সের শ্বর্ণ- 

ুগ্নারে আসিয়৷ পৌছিয়াছি। শুদ্ধচিত্ত সাধক 
ছাড়া অপর কাহারও তো! এ ছুয়।র পর 
হইবার অধিকার নাই- আর যে একবার 
এ হুয়ার পার হইয়।ছে, সেআর ফিরিয়া ঘায় 

না। সাঁধকশ্রে্ট মাণিককার এই দুফার পার 

হুইয়। গিয়াছিলেন_-তীহার [দব্যোন্স।দের 
আনন্দোদ্াসে একদিন মন্দিরের অঙ্গন মুখ- 

রিস্ত হুহয়। উঠিয়া'ছল--ম্।ক।ব, মহাস।ধক 

ছক্পরের বেদগ।নে অপূর্ব বঙ্কার উঠিয়া- 

ছিল । তারপর আদিলেন প্রেমিক কবি 

গুগায়র-__এই চিরপ্রেমময়ের মিলন ভিসারে । 

গ্বেখ ভাই_এ কি অপরূপ ঠাই-_এখানে 
দেবত। আছেন, আবর তিনি নাই-ও। 

কিনি এখানে সাকার হইয়াও আনার নিরা- 
কার। এখানে তিন |চরহৃতাাশ।ল, বার 

শান্ত সমাহিত । এখানে আমিলে যাহার! 

কিছু জানে না, তাহার।ই তাঁহাকে জানিতে 
পারে, আর যাহার] বলে, তাহাকে জান-- 

'স্কাহারাই জানহারা হইয়া যায়। আকাশ 
এখানে জ্যোতিঃ মাত্র এখালে ; এইখানেই 

হ্থা্ট-. এইখানেই 'প্রলয়। 

... নন্দ ভাবস্থহটয়! বার গান ধরিলেন, 
*ওরে আমার রঙ্গিণী মন, দেখ. তের বধু- 
সাক] অগত্ত আকাশে ভার মধুর নৃত্য 

দেখ --দেখ, সে নৃতা হইতে প্রেমের মন্দ!- 

কিনা বহয়া চালয়াছে! ওই নৃত্/চঞ্চল 

চরণ ছুটার প্রেমে পাগ।লনী আ।ম--তার 
বিরহে আমার গ্রাণ যে যায়।” | 

তখন সকলে সমস্বরে গছিতে লাগিল-_ 
“পরম নৃতাঝুশগী নটরাজ! তোমার নৃত্যের 

রঙগভূ।ন বা।হর ন। অন্তরে ?” 

নন্দ আবার ধরিলেন, “দেখিয়াছি-_- 

দেখয়াছি-আজ তার আননামুরাত ধরা 

পড়িল! আম তারনৃত্য ভালবা।ম- আন 

তাকেই ভালবাসি । সেও যে প্রেমরঙ্গে আমর 

মনের আঙ্গিনায় নাচিয়। ফিরে। ওরে 

রঙ্গিণী মনঃ দেখ ও দেখ-কি আনন ছানয়! 

তার মুরাত গড়া ।” 

সকলে নম্বরে গহিল-প্মহাশিব--সদা 

শিব! বাজরজ-নটর[জ--নাখশের গম! 

শয় তুম! 'শব-শিব- সদাপশিব_ শ্রথাশ- 

ঈদ তোমার ঘৃতোর রঙগভাম 1” 

নন্দ 

মিছ।র ভগং বন্ধু বন্ধু আর আম "য এক, 

-চিরমপনে, রসমিণনে। ওরে আমার 

মন, তার কথ! আমি কেমন করিক়। হার 

কাছে নাল? আবনিযে কথা দয়। তাছ।.ক 

চুইতে পারি না।” 

গ]তে শগলেন। পাকি ছার এ 

সকলে গা।হল, “ক্নস্ত অরূপ আকাশের 

যে সঙ্গাত তাই সতয-আর মনত গীপ্ 

মিথ্যা । মধুর 'আমাদেখ নটরাগের গীত-. 
তার কাছে সংলারের গীত ?--লে তো শুধু 
বাসনার কলরব |” | 

আবার অতিমানতরে নন গাঁ ধরিলেশ, 



“সে যে ত্রিনয়ন, কিন্তু তবুও কি সে অন্ধ? 
প্রেমে কত পাষাণ গলাইয়া (দল, কিন্তু নিজে 
কিসেপাষাণ নইলে আমার বাথায় তাঠ!র 

স্বায় গলিল না? আমি তে! ছলনা জানি না 

-তবে সে আমায় ছলনা করে কেন? 
বল্ তে। তোঁর।, আম তার পায়ে কি অপরাধ 

করিলাম? 

সকলে গাঠিতে ল।গিগ, প্দরিদ্রের নিধি 
তুমি নটর তুমি অমৃত জোতঃ তুম 

নিখিলগ্লাবিনী আননাধারা_ তুমি বেদের 

শিরোমণি !” 

এমনি করিয়া ক্রমে মন্দিরঃঙন হনে 

নাচিয়। গাঠিয়। তাঙগাণা গ্রাম প্রদাক্ষণ 

করিলেন-- অস্ফুট পদ্মকলি চাখি'দি:ক মধু. 

লোভী 'ভ্রমরেব মত নটরাজের চারিদিকে 

গুঞ্জারয়া ফিরিতে লাগিলেন । কখনও 

নিকটে, কখনও দুবে নন্দের সবাক মশা 

রাঙ্গনে ভামিয়া আসিতে লাগিল 

“সখি, দেখ তোরা নিঠুরের নিঠুালি। 

সে আমার সব ণিয়ছে, তবুও কি তার 

পিপাসা মিটে নাই ? আমাকে যাতনা 

দিবার জন্যঠ [ক সেআমার সঙ্গ [নয়া ? 

সে তে প্রেমের দেশ) কিন্ত চোখে হাঃ 

কিসের আগুন? আমাকে সে দগ্িন। 

মারিল--কিস্তু আমর করুণ বিলাপ [ক 
তার হৃদয় গল|ঈতে পারিল না? একণ|র 

একটু চোখের দেখার জন্য আমি পগল-. 
তবু কেখল আমার সঙ্গেই তার যত পু! 

চুর!” | 

বট 

 *নটরাজ, তুম কল্পতরুর ছায়া--সেই 
ছায়ার লুষন! তুম। তুম শত্ত-শ্যামলা এনু- 

এন্ধরা_ তুমি পব্শীর্ব শশ্তগুচ্ছের ্বর্ণর/গ। 

শন, ৫ 
ভুমি বিশ্বের সৌনারধ্য-তুমি প্র!ণ--1% 
নৃত্যশীল তুমি নটরাজ! [ও 

পতুমি পূর্ণিমা দজ্যোৎসা--আ্যোতসার দধা- 
ধার! তুমি--তুমি আকাশের দীপ্তি বস্তুর 
তুমি চিদ্বাকাঁশ। তুমি প্রেমের ঠাকুর, আন- 
নের দেবতা তোমার আনন্দই আমর 

আনন্দ! চির জ্যোতি তুমি নটরাক্! 

প্জীবনের জ্যোতিঃ তুমি -গ্রাণের জ্যোতি- 
শয় শক্তি তুমি। তোমার আলোই বিশ্বের 
প্রাণ। তোমার করুণার অবিরাম ধারাসারে 
জগৎ সিক্ত।--অনন্ত (জ্যাতির আধার তু 
নটরাজ! | 

শ্রেষ্ঠগতি তুমি--তুমি সাধনার শ্রেষ্ঠ 

ফল-তুমি আসশ্মন্বরপ, আনন্দন্বরূপ। উর্ধে 
-আরও উর্ধে তুম-_তুমি চিরশাস্তিময়-- 
তবুও তোমায় পাই না কেন?--চিরল্যোত 
স্ময় তুমি নটরাজ।” | 

ততক্ষণে দ্বাদশীর জ্যোত্সায় আকাশ 
প্লাবিত হঈয়! গিয়ছে। ননের উদ্দীপনা 
আরও বা]! উঠিল--তিনি গাছিতে লাগি- 
লেন-__ ্ু 

“ম্থধাকর, তুমি আননের প্রতিমূর্থি, তুম 
্রেমিকের চিরসাধী-নলিয়া দাও, আন 
কেন পথ যাহপ, £ক!ন পথে গেলে তাহাকে 

পাহব। 

“সোঠ|গভরে তোমাকে সে মাথায় র[থি- 

যাছে--তুমি জান, সে কোথায়। তার প্রেমে 
পাথারে আম ডুপিয়া মরিতে চাই--তু।ম 

আমায় গথ দেখ|ইগা দ[ও, সুধাকর! 

“অনন্ত জীবনের সন্ধান তুমি পাইয়া 
কেননা নটরাজের চূড়ায় *তেমার স্থান 
মর্ত্যজীবৰনের বিনিময়ে আমিও সেই জীৰধ 
চাই। আমার আমাকে আহ ফিরিয়া চ1ই--. 
কিন্ত পথ যে দেখিতে পাই ন|। বল, ৭. 



“বড 
পবা. নির্ণ নিকুঙ্জোগীব প্রিষতমেক 

দ্নেখা পাইব কি ?--নিঠুর সে, অতি নিহব _. 

নিলে অনর্শনে এমন কবিয়। কাণাইয়া 

গলার ?--বন্ধু আমাৰ বড় অভিমাশী-বড় 

তিসীনী 1 
ধ্তাঠারই ত্বকপ পরতে চাই আঁব- 

গ্ীমি সে-সে 1 বল বল।৯ বরিষ 

বাহারকে পাঈ-_-আব তো আনি সন প। 1 

শী- প্রাণ [ যার। এই তে। দো”, জগতে 

পঞ্চকণ্। ফণী,ক সে নাচাড্বা ফি । (পঞ্চে, 

স্ত্িয়); আবাব দেখ, নে এক। সগ্গ ন-- 

 আঞ্জশুন্তে তাৰ আবরাম নুত)। বল সবক 

গধাকর্ব--আমি কি করবিয! তাঁঞ!কে পাই 

জীমীয় পথেব সন্ধান দাও তুমি। 

*্ুনিয়াছি এই জগৎ নাক তাহাবই 

মৃত বিলাস । এস স্ধকব হোমাব ধা 

ময় পুপেব একটা কিবণ [দয়। আমাণ অস্তর 

চুঁইয়া যাও আমায় আনন্দ পি-ভ।ব কব। 

মহ।শু,ন; তাৰ আনন্দ হৃ")- আব আনার 

ছুঃখেব নৃত্য এই অধোলোকে ! আমায় 

পথের সন্ধান দাও হে সুধাকব ! 

সারের 

জাপা 9ণধশধ তয় সংখ 

শ্রীবল আনন্দের বন্যা নগকে ভাস।ইয় 

লিল | আবাব [তান গাঞিতে লাগিলেন, 

"ওকে তোর্বা নাঁচবে নাচ. নাচিতে 

নাচিতেই মটবাজেব দেখ! পাৰি ! সেরে 

বাজ।ব বাকা--তাব স্ততি গাহিগ্ন নাচ, 

তোব। নাঁচ-ঘুবিয়া থুবিষা নাচ, ! সেষে 

পবম শুদ্ধ, ক।মনান অতীত--তবুও কোর্ন 

আকধণে 1ঞয়।ব হৃদ জয় করে সে? 

সেহ প্রেমিকেব প্রেম-গ।থ| গাঠ্ষা গাহিয়া। 

নাচ, তেক। নাচ 

সকতুল ৯ 1 গাঙ্ল, আবরে ও" 

(প্/মণ প 2ল--ন।।০৭ গা নটবাঞকে 

পাইবি ,তাবা | ক আননা।-_ নাচ আর্ক 

গাও, শুধু নাচ আর গাও ।” 

নন্দ আবার ধাবলেন-৭্সে যে নাটের 

ব|জ1, প্রমের বাঁচা, বাঁগাণ রাজা সেষে। 

প্রেমাবত বলতক। প্রও শাক্তধব॥ 

[খনু তব নটব।জ-দ খ্রেব পন্য ধন সে। 

সে শুদ্ধ জা।৩ঃ) ১৭ ৬ “নায় । ওবে, অন্ত 

থু[জলে পাবি দে বতন 1৮ (সমাপ্য) 

সাংখ্যততকৌুদী 

শুক্র তদ্েশ 

এই গর্যাস্ত ধাহা আলোচিত হইপ, তাভান্তে 

বোঝা বায়, সাংখ্যপাস্্রবচনা গ্রেক্ষাবান্ 
শ্রোতার নিকট নিশ্রুয়োজন বিবেচিত হইবে 

মা। তাই কাঁরিকাকাঁর বক্ষাযাণ শ্নোক- 

'ঈনুছে সা-তাৎপর্ধা বাথ প্রবৃর্ক হইলেন | 

যাহাতে শ্রৌতাদদিগের সনোযোগ আক হয 
সেই জন্য গ্রথমতঃ শান্ত্রেব গ্রতিপাগ্থ বিষয়গুলি 

ক্ষেপে উল্লেখ কাঁরয়। বলিলেন -" 

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ 

মহ্দাাঃ প্রকতিবিকভাঃ এব! 



খোড়পকস্ত বিকারো 

নম প্ররুতি  বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥৩ 

.. .. সমল গ্কতি কাহারও বিকার নহে। 

ঈহদাদি 'সতটী তত্ব গ্রকৃতিও বটে, বির 

জিও বটে। আঁ্ঃপর ফে।লটা তত্ব বিকৃত 

মাত্র। পুরুষ প্ররূতিও নহেন, বিকৃতিও 

নহের্ন। 

সংক্ষেপত: সাংখাণশীস্ত্রতত্ব চারি প্রকার ! 

কোনও তত্ব প্রকৃতি মাত্র, কোনও তত্ব বিকৃতি 

গ্াত্, কোনও তর্ব প্রকৃতি শিকৃতি উততয়ই - 

আবার কোনও তত্ব গ্রকৃতি বাঁবিকৃতি-এই 

ছুইফ্জের একটাও নয়। 

প্রকৃতির লক্ষণ 

এখন গ্রিচ্ান্ত এই, গ্রকৃতি কাহাকে 

বলে? তদুত্তরে কাবিক।কার বণিতে'ছন, 

 ঞমুলগ্রকৃতিরবিকৃতিঃ 1৮ ফাহা গ্কুটরূপে 

কিছু করে, তাহাই প্রকৃতি । পাংখ্যশাছে 

প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। উহা স%) 

 বজঃ ও তমঃ_এই গুণজরয়ের সাম্যাবন্ঠ।। 
প্রকৃতি কাগারও বিকার হইতে উৎপন্ন নহে 

বলিয়া উহার নম গ্ররৃতি। তবে তাহাকে 

“মুগ বলা হইল কেন 1--ন! প্ররুতি সক- 

লের মুলও বটে, প্রকৃতিও বটে? অর্থাত 
এই জগতে যে কার্ধয-সংঘ।ত দেখিতে গ।ই- 

তেছি, প্ররুতিই তাহার মুল কিন্তু গ্রকক, 

তির আর কোনও মূল নাই। [ গ্রকৃতিবও 

ধরি মূল স্বীকার করা যায়, তবে তাহারও 

গুল _আবার তাহারও মুল-"এইরূপ করিয়া 

খুঁজিতে খুঁজিতে আর কোথাও শেষ মুল 

গাওয়া যাইবে নাঁ_তর্কেরও বিশ্রা্দ হইবে 

মা। ওর্কের এইরূপ অবিশ্রামকে অনবস্থা 

'্লীব বলে। ] গ্রক্কতিরও আবার মুল স্বীকার - মঈহ্ত্বত্বের বিকৃতি । 

করিতে গেলে এইরূপ অনবস্থা দোষ ঘট. 

(84 অননন্থ' অ গ!মাণ্, ফেন। 

তাহাতে কোনও গবস্ত 'নন্চয় তয় না' 

[ জগতে কর্ম এঠাক্ক দোখছে পাইতে, 

ম।/শ(খণভাকে তাঙহাণ ক।বণ“ রম্পণাও কিছু 

দুব পর্যযস্ত অনুসন্ধ।ন ক।রয়া থাক। কিন্ত 

দার্শানক বুদ্ধি দিয়া সমস্ত কার্যোব ষেচরম 
কারণ নিরূপণ করিয়! থাকি, ভাহারই নাম 

দিয়ছ মুলা গ্রকৃতি। ইাকে সত্বরজস্তমের 

স।ম্য।বন্থা নলি কেন? জগতের কার্যা-গমূ 

হেব ঠিনটী বিভাক দেখিতে পাইটতেছি - 

গ্রকাশ) প্রবৃত্তি ও আবণ। 

বলি গুণত্রয়র লীল। 
ইহা দিগকেই 

সমস্থ কার্য্েই ইহ, 

দের নূ'নাধি? সমাবেশ একটু চি 

ধারতে পাবি। 

। কবিলেই, 

এ৭ গুণ 

ত্রয়ে বিচিত বষম। দেখিতে পাই, তাহ! 

হইলে সমস্ত কাণর্যার মুূল.কাবণে এঠ টৈষমোর 

একট! মীমাংসা 51ই1 অর্থাৎ মুল ক।বণে 

গ্ণত্রষ় সামা।বস্তায় থ কিনলেই কার্যে 

বৈসমোর যু্ভয়ক্তা সিদ্ধ হয়. মূল কাঠণগন্ত 

গামানস্থ।ত কার্যাগত সর্বপ্রকার বৈধমোর 

ধারক, 

কার্ধানেদে 2দ 

প্রেরক ও সামঞ্জস্তের মূল বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে। এই জন্তই বলা! 

হইল প্রকৃতি সত্বরজন্তষের পামা।বস্থা |] 

গরাকৃতি-ৰিকৃতি 

গ্রক্কতি ও বিকৃতি এই উভয়বিধ স্বরূপ 

কাহাদের, তাহাদের সংখ্যাই বা কত? 

“্মহদাদ সাতটী তব ,প্রক্কৃতি বিকৃতি 1 

যেদন মহত্ত্ব অহঙ্ক।রের প্রক্কীত, আঁকার মুল 
গ্রকাতর [বকৃতি। আবার তেঞ্নি অহ্যর 

তত তন্মাত্র ও ইন্জ্রয়মমূহের গ্রকীতি, আবার 

আবায় পতন 



ধর 

জআকাশাদি পঞ্চভৃতের গ্রকৃতি, অস্কারের 

বিক্কতি । [ এইরূপে মহত্বত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ- 

তন্মাত্র--এই সাতটা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়- 

স্বরূপ |] | 

বিকৃতি 

. বিকৃতি কাচদিগকে বলিব, 'তাহ।দের 

সংখ্যাই ব কত ?-“ষোড়শকত্ব বিকার 1” 

যোড়শ সংখ্য। পরিমিত গণ বা সমষ্টিকে বলা 

হইল পযোড়শক |” মূলে "তু” শব্দ অবধারণ 

বা পরিচ্ছেদ বুঝাইাতি ভিন্নক্রমে বাবহৃত 

হইয়াছে । অর্থাৎ 

ইন্ছ্িয়__-এই ষোড়শটী তন্বেব গণ কেনল মাত্র 

বিকার, প্রকৃতি নহে । [৭তু” শবটা ছারা 

এই গ্রকারে অর্থের অবধানণ লা সঙ্কেচ কর! 

হইয়াছে, অথচ উ্ভ। অবধার্যামাণ “বিক!বের” 

পরে না বসিয়া! পুর্বে বদিয়াছে। ইহাই 
ভিন্নক্রম | ] 

কেহ আপত্তি করিতে পারে, সন্ভুথে 

একটা গাভী বা একটা কলস বা একটা গাছ 

দেখিতে পাইতেছি। ইভাঁরা তো পৃথিবী 
প্রভৃতি পঞ্চভৃতেরই বিকার অর্থাৎ পঞ্চভূত 

ইহাদের প্রকৃতি ; আনাব গরু ত্র, গরুর 

1বকার, গাছের বীন্গ গাছের বিকার। দর্ধি 
আবার দুধের বিকার; অঙ্কুর বীজেব বিকার। 

[এইরূপ বিকাঁরের পরম্পনা চলিতে থ।কিলে 
ইছাদের মুল কারণকে প্রকৃতি বলিব না 
কেন? ]- কিন্ত গাভী, বীন্ষ ঈত্াদিতে| 

পঞ্চভূত হইতে পৃথক কোনও তত্ব নহে। 

যেতত্ব অন্তণ তত্বের উপাদান, আমর। তাহ!" 

প্থমহাক়ত ও একাদশ 

কেই এখানে গ্রক্কৃতি বলিতেছি_উপাদান 
মাত্রকেই গ্রকৃতি বলিতেছি না। গাভী, ঘট, 
ভু তারি সাও পাশ 'এলৎ (চি 218 ০ 

খধাদপণ [ "শ বরয--ওয লংখা।], 

সুতবাং আপাততঃ তেদ দেখা গেলেও উহ. 
তত্বতঃ এক। | 

পুরুষ * 

পুরুষ গ্রাকৃন্তিও লছেন, নিককৃতিও লে: 

মুতরাং তিনি অনুভয়রূপ অর্থাৎ গ্রক্ক€ 
বিকৃতি ছইয়েব একটীও নঙ্কেন। এই সঃ 

কথা পরে বিস্তার করিয়! বল! যাইবে। (৬ 

স্পা 

প্রমাণের উদ্দেশ 

উপরে যে দমস্ত তত্বের কথা বল! হই" 

তাহাদিগের প্র।মাণ্য স্থাপন করিবার শত 

সাংখাশাস্্ম্মত বিভির প্রামাণের জঙ্গ 

কবিতে হইবে। প্রথমতঃ একট। সাধাঃ 

লক্ষণ করিলে তাহার পর বিশেষ লক্ষণ কা 

চলে। তাই গ্রমাণের সাধারণভাবে লঙ্গ 

করিতে যাইয়! কারিকাকার বলিতেছেন 

দৃষ্টমন্রমানমাপ্তবচনং চ 

সর্ববপ্রামাণসিদ্ধত্বা। 

ত্রিবিধং প্রামাণ্যমিষ্টং 

প্রমেয়সিদ্িঃ প্রমাণান্ধি ॥ £ 

_পগ্রতাক্গ,। অনুমান ও আপগ্তবচন--- 

তিনটা গ্রমাণ সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত, কেন 

ইাদিগ হইতেই অন্ত সমন্ত প্রমাণ ?;. 

হয়া থাকে । প্রমাণ হইতেই প্রমেয | 

হইয়! থাকে । | 

প্রমাণের লক্ষণ 
এখন, প্রমাণ” এই শবটার লক্ষণ কস 

হঈবে। প্রকুতি-পত্যয় বিভাগঞ্গারা শক 

নির্চন কালেই উহার রক্ষণ করা হইবে 



যাহা দ্বার! কোনও বস্ত প্রমিত হয়, তাহাই 
গ্রমাণ-শই হইল প্রমাণ শবের নির্বাচন বা 

প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগলন্ধ অর্থ । দেখ! ঝইতেছে, 

গ্রম।র প্রতি যাহা! করণ, তাহাই প্রমাণ। 

গ্রযাগ করণ হয় কিরূপে? যে বিষয় পূর্বে 

আনাদিগের অধিগত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে 

নিঃসন্দেহ ও আবিপরীত চিত্ববৃত্ির আবির্ভাব 

করাই প্রমাণের কজ। ইহার ফলে পুরুষের 

“আমি জানিতেছি” ইত)কর বোধ হইয়া 

থাকে-উহাই প্রম!; প্রমাণ এই প্রমার 

মাধন বা করণ। যাহারা সংশয়, বিপযায় ঝ 

শ্বৃতর স/ধন, তাহাদিগকে গ্রম।ণ বল। যাইতে 

পারে না। পূর্বেক্ত লক্ষণ ছার! ইহ্(দিগকে 

গামাণ হইতে পৃথক করা হইল। 

[ বিষয়ের সহিত ইন্দজরিয়ের সংযোগ হইলে 

চিন্তে নান গ্রক।র বুত্তর উদ হহয়। থকে। 
উ€! ত্বাগাছ [বয্য়ের তহ।পশ্চয় হয়। [কপ্ত 

সন্ব'নশ্চয়ের পক্ষে সমস্ত [চওবুক্তিহি অগ্ুকণ 

নছে। কখনও ব। একহ ধন্মাঠে বিরুদ্ধ এনা 

ধর্পের খোশষ্য জ।ন গন্মিতে পারে- তন 

পইছ! এই বস্ত ক না” এই প্রকার বোধ 

ছু! থাকে । এই প্রকার চিন্তবুত্তর নম 

দংশদ। উহ দ্বারা বস্ত্র তত্বাধধ|রণ হইতে 

পারে না বলিয়৷ উহ।কে 'গ্রম(ণ বল চলে ন|। 

আবার এমনও হ্হতে পায়ে যে, যেবস্ত 

স্তৃবিক যাহ] নয়, তাহাকে তাছাই বালিয় 
জি হইল--এটরূপ অযখারূপ বিষয়ে 'প্রতি- 

টিত মিথ্যানকে বিপধ্যগন বলে। উহাও 
গ্রম।পের অন্তভৃতি হইতে পারে না। ইহ] 

* ছাড়া প্রত্যেক 'বোধেরই সংস্কার থকে। 
উদ্বেধক কারণ উপস্থিত হইলে সেই সংস্ক।র 
জাগ্রৎ হইয়া অতীত বিষয়েরও জন জন্ম(ইতে 

পারে ।. আনমর়। ইহাকে বলি সাত । প্রমাণের 

গণ্ভী হইতে  ইহাফেও বাঁদ দিতে হুইবে। 
এই গুলিকে ছাড়িয়াই প্রমাণের লক্ষণ করা 

হইল--যাহা হইতে আনধেগত বিষয় সম্বন্ধ 

নিঃসন্দেহ, অবিপরীত শিত্তবৃত্তির আবির্ভাব 

হয়, তাহাই প্রম।ণ |] 
গা 

প্রমাণের সংখ্যা 

প্রমাণের সংখ্যা লইয়া মতভেদ হইতে 

পারে, তাই কারিকাকার বলিংলন--*গ্রমাণ 

[তিন প্রকার মাত্র”- তাহার কমও নয়, বেশীও 

নয়। প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ ব্যাথা করিয়া 

তাহার পর আমরা এই কথ! বুঝায় 

বলিব 

এই তিন প্রকার প্রমাণ কিকি? 

প্রচ্যক্ষ) অনুমান ও আগ্রবচন | আত 

এখানে লৌকিক প্রমাণের কাই বগা 

হঠতেছে । কেননা লৌকিক ভগতে তক 

(ব্যয়ে বুৎপাত্ত জন্ম'ইণার জলাই শাসকের 

আণশ্তকত|-- শাস্ত্রের গধিকারও এহ পধয)স্তঃ 

বিস্ৃত | উর্ধারেতা যোগীদগের যে আর্য 

পিজ্ঞ(ন, তাখাদ্র| লৌ।কক ভ।ণে কোনও 

তত্ব ব্যুৎপাদন করা চলে না--নুষ্চয়াং 

তেমন 'গ্রমাণ থাক! সত্ত্বেও এখা।ন জাহার 

উল্লেখ করা গেল না, কেননা আর বিজ্ঞ।ন 

লৌকিক অধিকারের বহিভূতি। 
গ্রমাণ তিনটার কম নয়, ইহ! মানিতে 

পারি; তিনটার বেশী নয়--ইহ! কি কারণ 

বাল ? উপমান প্রভৃতি প্রমাণের কণঃগ 
তো গ্রতিণাধীর৷ বলিয়া থাকেন, [সুচধাং 

প্রমাণ তিনের বেশী হইতে বাধ। কি-_- 

এহপ্ধপ আঁশঙ্ক। যাহাতে নাহ্র,] সেই 
জন্য কা।রক্কার (বিশেষ করিয়া বলিলেন 

-এই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগুবচন 

বাই সমস্ত প্রনাণ সিদ্ধ হইয়া থাকছে 
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এই কথ): ষে খরে বুঝাহব। তাহা গুহ 

বছিরাছি ০: 

প্রমাণের আবশ্টুকত 

৮: তারপর প্রশ্ন হইতে পারে, এই শাস্ত্রের 

টু উদ্দেস্ত তো! গ্রমেয় তত্ব বাৎপাদন করা) 

এেবে ম্মাবার প্রমাণের সামান্য লক্ষণ, 
বিশেষ লক্ষণ কারবার কি প্রয়োজন ? 

; স্পইহার উত্তরে কারকাকার বণিতেছেন, 

সি 

অর্থাৎ অমানা নাগ ইহাদের, অন্ত ভ।. সহ, : প্রমাগ হতে ৭ কমের (গা ৫ 
 এ্রতীতি হইয়া থাকে । | গ্রমাণ এয়োগেই- 
আমরা বস্তর তত্বনিশ্চয় করিয়। থাকি, 

স্থতরাং তত্ব জানিবার পূর্বে তত্বজ্ঞানের 

উপায়ীভূত গ্রম।গনমুহের শিরিপণ। ৪ জাবধ|রণ। 

কর! কর্তবা।] 

এই কাঁরকাটী পাঠক্মের প্রতি আন্গা 

না রাগিয়! অর্থক্রমের অনুয'গী ব্যখ্য। কক 

হইয়ছে। (৪) 

স্বরূপানন্দ-স্মৃতি 

1 আমি গত ১৩৩৭ সনের জোষ্ঠ মাস 

হইতে বগুড়ায় ব্যবসায় আরন্ত করিরাছি॥ 
(সেই সমন হইতে, উন্ধ মনেব ২৭শে ফান্তুন 

ভীম ছরূপানন্দ দাদার দেহত।গ পর্যান্ত 

উল্লেগষে।গ্য ঘটনা যাহা জানি, নিম্নে লিখি” 

(তেছি ।--রেখক।] 

জীবন বিধ্বংসী দারুণ কালাজবরের আ'ক্র- 

মণ বিগত ১৩৩০ সনের বৈশাখ হষ্টতে 

গ্বরূপানন্দ দদ। রে।গশযা। গ্রহণ করিতে বাধ্য 

হইলেন। তখন স্থানীয় গুরুভ্রাতগণ কালা: 

জ্বরের বিশেয় ইনগেক্সন চিকিৎসা আস্ত 

করিয় দিলেন। সেবাগুআষার সুবিধার 

জন্ শ্রীযুক্ত ভারতচন্্র গুহ মহাশয়ের বাসার 
ঃঞায়ের। মেই প্বাসায় রাখিয়৷ গ্র(ণপণে সেবা, 

.ভল্রষ। ও চিকিৎস! করিতে থাকিলেন। যথা" 

২জমে ্ খদী ইনগ্রের্পন হইল, (কন্তু আমাদের 

হূর্ভ।গ্যবশতঃ দার রোগের কোনরূণ উপ 

এম উপলব্ধি ভ্ইগগ না॥। অধিকন্ধ শোগ, 

আম।শয়, কর্ণ ওমাড়ির উপসর্গ দি দেখ! 

দিল। এইরূপে ৬৭ আস অতীত হইলো 

পর স্থীয় অনুভূতি দ্বারা দাদা বুঝিতে ও 
জীনিতে পারিলেন যে, তাহার জগতের কর্ধা 

শেষ হইয়াছে, শীত্ই তিনি মুক্ত হইয়া 

লাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইন্নে। উহার 

পর হইতে চিকিৎন1 ও ওষধাদির প্রতি তিনি 
স্বীতরাগ হুইলেন। মা 

দাদার জনৈক সহপাঠী স্থানীয় লবড়িপুষ্টী 
রুলের মহাশয়ের সনির্বন্ধ ছম্গুরোগনে 
পুনরায় বাইওকমিক ঁধধ সেবন -কারতে, 

ল।গিলেন। এই সময় তিনি ভারত বাবুর 

বাসা হইতে স্থনীয় আশ্রমে বাস করিষে 

লাগিলেন। মাসাধিক ক!ল নাইওকেরিব টং 
উতর ব্যবহারে বিশদ কিছু উপাপজ সী: 
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রি না! হওয়ায় তখন আমি, হো ৪প্যাধিক মতে 
, চিঞ্চিৎনা করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিল।ম। 
. তাহাতে দাদা আমাকে বালপেন, “এখন 
আর কোনও ওবধ বাবার কারব না। 

খই মাঘ আমার যাঁওরার দিন একরূপ 

স্থির বুঝিতোছ। এ তা।রখ যদি যাওয়। 
না! হয়) তবে পরে যাহ। হয় কারও ।” 

আমাকে এবং আম|র স্ত্রীকে লক্ষ্য 

করিয়া! একার্ধন বাণলেন, “বখন আম প্রথন 

বগুড়ার আনলাম, তখন এক।গণ শ্বপ্র 

দেখলাম, তোমর| যেন বগুড়া আসিয়াছ 
এবং আমার জীবনের সাহত তোমাদের 

জীবনে যেন কি একটা বসেন সম্ব.__-একট। 

বিশেষ যোগযে।গ আছে । তার পর সঙ) 

অগ্রত্য [খতরূপে তোনর। বগুড়ার অ।।4৭. 1৮ 

তার পন্ন ৭ই মাধ ক্রনশঃ নিকউবপ্ডা 

হতে লা।গণ। একাদন তাহার শব)াপ|শ্ে 

বাসয়া শুঞবায় (নিযুক্ত আ।ছ, তখন দাধ। 

শীরে ধারে আমাকে বলতে লা।গণেন, 

*বাদা, আজ বেল। ৯টার সময় আশ্রমের 

একট। |হুসাব নেট কারতে কাপতে শরারট। 

যেন বড়হ দুর্বপ খেধ হহতে লাগল, খুব 

যেন ঘুমের আবেশ আমাকে চাপয়া ধারল। 

আম কলম রাপিয়া, |নতাস্ত অসময় হই- 

লেও ঘুমাইতে প্রস্তত হইলাম। পরে ঘুমা- 

ইয়া পাড়লাম-_-একটা স্বপ্র আরম্ত হছইল-- 

4. গ্দেখিলাম-_আম|র -শিয়রের জানানা 
: দিয়া ২৩টা জ্যেতির্য় মুত্তি আমার গৃহে 

৷ গটাবেশ করিলেন ৷ তাহাদের চরণ মৃত্তিকা 

স্পর্শ করে নাই, তাহারা শুনতে অবস্থিত। 
। ভীহাদের মধ্যে একজন আমাকে বাললেম-_ 

; "আর কেন? বাধন কাট” আছি বল- 

'লীম।- আন ত' বন্ধন 'খুপিয়! পাইতেছি না। 
ইট 

- শ্বস়পাননাস্বতি 

বলিয়! উঠিলেন, “দাদ, 

পুনরায় প্রশ্ন হইল, খুব তাল করে দেখছে? 
খোঁজ খেক” | 

. : *এই সময় ল/লত দাদ! আলিয়া কিনে 
পর মুস্তি কয়েকটী পুনরার জানাল! দিয়া 
বহর হইলেন, আরম জ।গিলাম। তার পর 

(১স্ত। কারতে করতে শ্মরণ হইল সে ছুই জন 

চিকিৎসকের ওষধের মুল্য ঝবতে আনু- 
মানক ১০২ টাক পাওনা আ.ছ। তাহা. 

নগকে আমার স।১৩- সামণৎ করিতে সংবাদ 

|দরা।ছ। আর কোন বন্ধন তে! দে(খ না।” 

পরদিন আবার আশ্রমে গেপে দাদ। 

আগ্রহের সাহত বাঁললেল, “দাদা, - আমার 

য1ও7 বোধ হয় ঠিক হইর। গল।” আমি 
বলনা --ণআবার 1করূপ খবর আসল.” 

দদ। বণ.ণন__-“গত রত দখল ম, ভ্রীশ্রী- 

ঠ!কুর যেন আমার রান্ত। পরিফার করিতে 

খু ব্যস্ত! খুব লোকজনের কাধ্য ব্যস্ততা! 

দে।খল।ম |” | 

এই সনয় দাদ।র মুখখানা যেন আনন্দ ও 

জ্যোতিঃতে উদ্ভাদিত হইয়া উঠিল। আমার 

মুখপ|নে াহিয়।ক যেন অননুভূপুর্বব আন- 

নোৌর ঢেউ তুলিয়া দিলেন। | 

এরূপ দুর্বল শরীরে এই প্রবল উত্তেগন| 

আশু আশঙ্কাজনক মনে করিয়' কথাপ্রসাঙগ 

তাস্ার ভাবতরঙ্গকে কথঞ্িৎ শান্ত কারে, 

প্রয়াস পাইলাম। কিছুক্ষণ গরে ঝশায় 

ফিরিলাম । | 

পরধিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম_দাদা 
আক কোন খবর আছে?” উত্তর দিলেন, 

“না” 

তার পর দিন তীহার খরে ঢুকতেই 

আজ আবাস পুঠনল 

ভাব দেখি যে?” | 

৬. 
ক 



আমি বলিলাম, “কি রকম ?” 

“আবার যে শক্তিমঞ্চায়ের দৃশ্ব দেখি- 
লাম?” 

তাতে আম।দেব 'লাড আছে ?” 

“লাভ ত ভারি! ভাঙ্গ! নৌকায় অনবরত 

তালি দাও, আর হাতুড়ির ঘ মেরে আমাকে 

ক্ৃতার্থ কর! আমাকে তোমরা আব 

টানিও না। আমকে এখন যাঈটতে দাও ।” 

“ঈথা ন। বাথার কর্থ। কি আমর? 

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কিরূপ শক্তিসঞ্চারেব 

সৃশ্ত দেখিলে?” 

“দেখিলাম, কাছে ঠাকুর বসিয়া আছেন, 

চারিদিক হইতে ঠাকুবেব ভক্ত অভক্ত 

সকলেই যেন আমাকে তাহাদের স্বীয় শক্তি 
প্রদান করিতেছে।* 

“তাহতে [ন্কে তখন হইতে কিকপ 

শক্তিমম্পরর মনে ক।বতেছ 1” 

“কিছু সবলঈ বোধ কবিতেছি। কিন্তু 

দ্রাদা। তোমার আমার ইচ্ছায় কিছুই হহবে 

না) এ শক্তিসঞ্চার গুধু আমার তোগ 

বুদ্ধিই কবিবে।” 

“তখন যে 

দেখিলে, 

ছিলি?” 
নিরপেক্ষ কিন্ত চিত্তিত।” 

কছে শ্রীস্ত্ীঠাকুবকে 

তহাব শ্রীম্ুখর ভাব কেমন 

“তোমাৰ এই বোগজীর্ণ দেহ সংস্কাৰ কর! 

ফ্দি ্রাশ্ীগুক্দেবেক অভিপ্রেত হয়, তবে 

হয়ত সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ ল।ভও করিতে 

গব। তব ঈচ্ছ।য় সই হইতে পাবে।” 

*াড়মাংসের দেহের সংস্কারেরও একটা 

লীনা ও অনবস্থ| আছে। এ দেহ একে- 

স্বার বঅক্ষর্দপা হউয়াছে ।” 

(১৭শ বর্ষ সংখ্যা 

প্দেখা যাক, ৭ইমাধ কি হয়। ধদিসে 
দিন তোমার যাওয়। ন। হয়, তব হয়তঃতুমি 
ক্রমশঃ কর্মক্ষম হইতেও পার) হইলে 
আমাদেব একটা বিশেষ লাভ আছে।” 

“কি বিশেষ লাভ?” 

পথটি ভ্যান্তে-মরা বা- !জীবনুক্তরূপে 
কম্মন্ষতত্রে তোমাকে আমাদের মধ্ো 

প]হব।” 

“কিন্তু প্রায় সর্বদাই সেই জ্যোতিশ্বর 
পুরুষেব কথ!গুলি মনে পড়ে ।--'আর কেন? 
বধন কট--(বীধন) খেজ, খোজ 1১৮ 

"আর কিছু খুঁজিয় পাইলে কি?” 
"না, তেমন কিছুও আর দেখি না। 

তবে --৮ 

“নে কি 1” 

“একটা কথা এতদিন কাহাকেও বলি 
নাই ।” 

“কি সে কথা, দাদা ?" 

“কয়েকটা 

স্পৃত হয়।” 

“হহ। তকিছু অন্বাভাবিক নয়। রক্ত- 
মা*সের শবীব, প্রকৃতি তাহ! চাহিতে পাবে । 
শ্বদীঘকাল রসনাকে কঠোব ভাবে 
যত বাখিয়াছ। শবীব ঢব্বল বনিয়! 

প্রকৃতি মাঝে মাঝে মনের ভিতৰ উঁক 
মারিতে পারে। এমতাবস্থায় প্রকৃতি যাহ 
চায়, তাহা সময় সময় ওষধেব কার্য 
করিয়া থাকে । অতএব যাহা যাহা ]ইতে 
তোমার ইচ্ছ! হয়, তাহ! আমি আমর 
সাধ্যান্্সাবে পূর্ণ কবিব।” 

“আগামী ওরা মাধ পর্য্যস্ অয় হণ 
করিব, তারপর হইত্তে মৌনী হইব ও. 
কেবল হুদ্ধ গান ও ফল আহ'র কবিব ইচ্ছা 

থাডদ্রব্যে পময় শনয় 
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করিয়াছি। দই ছারিখ তুমি এবং ম 
এখানে খাকিও। |] 

*বেশ, ইতিমধ্যে তবে আমি তোমার 
উপযোগী করিয়া মাকজ্া! পূর্ণ করিব। 

তুমি যে ইহা আমাকে জানালে, ইহাতে 
আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইল।ম।” 

সেদিন এই পর্যন্তই কথা হইল | 

তারপর কার্ধযান্থরোধে বাসায় ফিরিলাঁম 

এরং পরদিন হইতে তাহার ঈপ্সিত দ্রব্যাদি 

বাসা হইতে প্রস্তত করিয়। নিয়া কাছে 

বসিয়। তাহাকে খাওয়াইলাম। ৪ঠা মাঘ 

ভ্ইইতে দাদ। মৌনী হইলেন ও হুগ্ধপান এবং ফল 

আহার করিতে লাগিলেন। 

৭ই মাঘ প্রাতে নিয়মিত সময়ে শধ্যা- 

তাগ করিয়! প্রাতঃকত্য।দি করিলে পর কিছু 

ফল আহার ও দুগ্ধ পান করিলেন, পরে বেল! 
৯টার সময় পুনর।য় কিছু ফল ও ছুগ্ধ গ্রহণ করি- 

লেন। সমাগত ভক্তগণ বাহিরে কীর্তন আর্ত 
করিলেন। প্রায় ১১টার সময় আমার স্ত্রীকে 

দাদ ইঙ্গিতে তাহ।র নিকট বসতে বলিলেন। 

তিনিও ছোট একটা টুলে বলিলেন । তার পর 

দাদা ডান হাতখান! আমার স্ত্রীর কোলে 

রাখিলেন, তিনি তাহার হাতের তালুতে ও 

শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। 

তখন দাদার মুখে শাস্তি ও আনন্দের 

ভাব ফুটিগ্। উঠিল, ছুই চক্ষে প্রেমাশ্র বহিতে 

লাগিল। ইসারায় কীর্তনকারিগণকে গৃহের 

মধ্যে আমিতে বলিলেন; তাহারা সেইখানে 

আসিয়া! কীর্তন করিতে লাগিঞেন। 

প্রায় ১১।টার সময় সর্ব।ঙগ শীতল হইয়! 

গেল, শ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিন ও মন্তক বালিসে 

প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। উপস্থিত গুরুভাই- 

স্ব ও ভক্তগণ বুঝলেন যে.দ।দ। মহপ্রস্থ।নের 

_স্বরূপাননাস্থানত ৮৩ 

উদ্ভোগ করিতেছেন। তখন পুর্ণ | উদ্ধমে 

নাম সংকীর্তন ও শ্রীশ্রীগুরুনাম উচ্চারিত 

হইতে লাগিল। এইক্নপে ক্ষণকাল অতি- 

বাহিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে পুনরাসথ 
বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চক্ষু মেলির়া 

গুহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরে 

আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়। বলিলেশ__“ম! 

আজ যাওয়! হইল ন1”-এই বলিয়৷ কীদিয়! 

ফেলিলেন। তারপর আবার বলিলেন," 

“মা! তুমিই আমকে ধাঈতে দিলে না।” 
আমার স্ত্রী বলিলেন, “হা, তা বৈকি-- 

আমি তোমাকে যেতে দিলাম না! বেশ 
অনুযোগ বটে!” 

দাদ! অন্যান্য গুরুভাইদের লক্ষ্য করিয়! 

বলিলেন, “্যাওয়! হুল না! এমনি করে 

তোমরা সকলে মিলে আমাকে টেনে 

ফিরালে।” এই বলিয়া পুনরায় কাদিতে 
লাগিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, দ্দাদা, 

তোমাদের সম্মিলিত ইচ্ছ-শক্তির টানে 

আমাকে আবার এই নরকে রাখিয়! দিলে? 

আমি যে বহু উদ্ধে উঠিয়ছিল।ম।” 

“কিকি অবস্থার ভিতর দিয়! উঠিয়. 
ছিলে?” | 

"প্রথমে দেখিলাম, আমার দেহের গ্রন্থি" 
গুলি শিথিল করিয়া দিয়! সর্বাঙগ হইতে 
সারাংশ সংগৃহীত হহয়। একটা জ্যোতির্ময় 

দেহ প্রস্তত হইল । সেই দেহে ক্রমশঃ আম 

বহু উর্ধে উঠিলাম। পূর্ণাননো "পানি উ্থে 
তরপুর। আরও উর্ধে দূরে শ্রভ্ীঠাকুৰ 
দণ্ডায়মান! আম শারন্তধামে প্রবেশ করিব, 

এমন সময় হঠাৎ একটী *আবরণ যেন 
শ্রত্ীঠাকুরকে ঢাকিয়! দিল। কে যেন তথশ 

ক্ষিগ্রহন্তে আমার গ্রান্থগুলি পুনর|য় টিপিরা 
সরল কম (দুণ। নীচে €তামরা অপংশ্ক 
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[ও তারপর হইতে সমত্ব রাক্ষত ছিল। 

আসার পরে দাদার কুগ্রাবস্থার “ম চাউলে 

তোমর। এমন পিঠখ হইলে কেন? এতদূর 
করা ৫ 

তখন হঠাৎ পাচবতসব পৃর্কের একটী কথ! 
কমার মনে পড়ল। যখন আ।এ ময়ম.।স:হেব 

অন্তত ঈশ্বরগঞ্জে |ছপাম, তখন ? দ' আনার 

. খাস! হুঈতে প্রথন বগুড়! 

আমার ভ্রীকে বাজ্য়াছি,লণ, “মা! ! 

- ষে আতপ চাউল আছে, তাহ! বিস্ত খর5 

করিও না । উঠ] আনার 1” তাহ সে চাউল 

আগিবার সময় 

ইতি 

বগ্ডড়। 

অনগ্রদানের সময় ও" ন্থযোগ হয় নাত । 

.. ক্মপ্ত' সেই কথাটা মনে হওয়ায় আমি বলি- 

. লাম" দাদা, মনে পড়ে? মনে পড়ে তোমার 

" নেই ঈশ্বরগঞ্জের চা্টগের কথা? তাঙচা যে 
"এখনও তোমার কথামত রাখিয়া |দয়ছ। 
- তাহায় কি হইদে? ইহাও একট। বন্ধন 

হইতে পারে।” 

গুনির! দাদ! ও পৃহাস্থহ সকলেই ক্দণকাল 

+ নিশ্তদ্ধ রছিলেন। পরে দাদ কণঞ্চং হস্থ 
:হুইলে, বলিলাৰ, “দাদ! আল 'যাত্র/ বখন 
- “কৰি? হল, তখন শাজ হহতে আবার 

_ আরগ্রুহণ কর! ওটা বাজে, ৪টার সময় 

. ভ তোমার পথ গ্রহণের সন. |নরূপত 

.. ছিল।” দাদা স্মাত ানাঠলে, আমর সত 

“. তখনই উঠিয়া গিয়। তাড়াতাড় ওল এবং 

5 

" আানকচু ভাতে ভাত ও মুগের ভাল পাক কারয়া 
“ দিলেন ॥ হধ জাল দেওয় ছিল, তাহাও পুন- 

একার গরম করিয়া ৪৫টার সময় দুদকে, 

 আহাক়্ . করান হুইল.। সন্ধ্যার পন আমর! 

০ বাসার.আদিলাম | . 

রি,  আরাপণ 
ধোক যেন চতুর্দিক হতে সথানে মীর 
দিকে আমাকে ট।,নর! নামাইতেছ। দাদা! 

0 [দশ ওসংধায় 
৮ই মাঘমধ্যে গেল। ৯ই'ম।ঘ দাদাকে 

ঘ।মি ঠেোঁমওপ্য।।এক মতে চিকিৎসা আরস্ত 

কাঁরশাম। বর্তমানাউপসর্গ।।দ ও জর ক্রমশঃ 

কনতে থাকার ১৭৫ মাঘ ভযারশে দ)দাকে 

আমার বাস।য় আনলাম । আশ্ুনসেবকদের 

দ্বা। সুখতবাতক পণ্য।াধ পাক কখাও খআন- 

স্ব ননে করা হুশাম। 

বানায় আসাণ পর 

ক্রনশঃ 

গগ্রুাহ 

যত হউক, 

তত দাদার আপস্থু। 

ভ[ল্ঠ দ্ণা যউতে লাগল । চার 

২ ধ্যত সম্বাঙাপিক গাততে জ্বর 

প্লাচা য্কং ক্রমে কমিতে 

ত্র সপ্তাহের উপর জ্বর নাই। এক 

তথ হল। 

লাগণ। 

দুর্বলতা আনাখষ্ট রিল এবং সেই ছর্ব 

লতা প্রক্কহপক্ষে জীবনীশক্তির আীগভারহ 

প্রমাণ বাণ প্রধান চিন্তার [পবন হইল। 

এইরপে ২*খে ফাস্ুন পর্য:স্ত চলিল। সে 

দন সকলে দাদা মুগ হাতি ধোয়।র পর 

একটু জপবোগ আস্তে ঝালয়া আছেন-__ 
নিকটে আন আগছি। আমার স্তরীকা্যো- 

পলক্গে গৃহে আ সদা বাগলেন, “কাল এক 

অভুত স্বপ্ন দোথয়।ছি।” 

দাদা :' স্]সা করিলেন, “কি দেখিয়ান্ধ ? 

আমর বিষয়ে নিশ্চয়” 

স্ত্রী উত্তর করিলেন, “ই | দেখিলাম-_ 

একটা বাড়ীতে খুব কীর্তন হইতেছে। 

আরম গেগ স্থান দিয়! যাইতেই আমার 
সহোদর বুনুদকে দেখিয়া ব্যাপার কি লিজ্ঞ!ম। 

করাগ নে বলল, ঠাকুরের গ্রধান শিদ্কা আজ 

দেহত্যাগ কারবেন। ইহা; শুনিয়া আমিও 

সেঙ্ট বাটাতে গেলম। একটী।গৃহে প্রবেশ 

করিয়া একথার্নী তত্তপোষের উপর শ্রীশ্রঠাকু- 
খকে দেখলাম, অন্তশষ)ায় তোমাকে রুণ্ন।বস্থায় 

 দেখিলাম। . বাহিবে খুব কীর্তন চলিতেছে 
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ইতিনধে কৃষ্ণকায় ভীমদর্শন একটা মৃষ্তি 
গৃহের" দ্বারে আংপিয়া দড়াইল। ঠাকুর 
খুব ঘ।মিতেছেন দেয়া .আ।ম তাতাকে 

বাতান করিতেছিল।ম। এ মুণ্তি দেখিয। 
আমি শ্রীশ্রঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল।ম-_- 

এ ব্যক্তি কে বাবা ?. তিনি বলিলেন-_'ঘম । 

আমি যেন উত্তেজিত হইগা বগিলাম_-“কি? 

যম? গুরুভত্ত, ত্যাগী সন্যাসীকে গুরুর 

সন্পুখে যমে নিবে? এত বড় আং্পদ্ধই যম 

রাখে? দেখি ও কেমন করিয়া এখনে 
আমে! এই বলিয়৷ অ|মি দরঙগার সন্দুথে 

গিয। সেই মু্তিকে বণিলাম-“কে তু? 

সাবধ!ন, এদিকে এক প| অগ্রসর হইবি ত 

তোকেই আজ তোর যমের বাড়ী পাঠাইব !' 

তাকঃ্পর সে মুর্তি চলিয়া গেল। তখন 

ঠকুর যেন দৌড়িয়া আসিয়। আমাকে বুকে 

জড়াইয়া ধরিলেন। অমনি সকলের মধ্যে 

একট। মহ! আনন্দের সাঁড়। পড়িয়! গেল।” 

নদ! বলিলেন, “হা! মা, আমিও পূর্বে 

এক স্বপ্নে দেখিয়াছি, একটা কাল নারীশুন্তি 

কলসী কক্ষে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি 

বলিলাম--'মাগে!, এতদিন পরে কি আমার 

জন্য শান্তিম্ধ। নিয়ে এলি? দেখিতে 

দেখিতে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল।” 

তারপর ছুই দিন পর্য্স্ত ভালই ক।টিল। 

তখনও জর নাই। শেষে ২১শে তারিখ 

একটু সামান্য সর্দির লক্ষণ দেখ! গেল। পরে 
শরীরের উত্তপও কিছু বাড়িল। ক্রমে 

হঠাৎ সর্দি শুফ হওয়ায় একটু ইাপানির মত 

ভাব গ্ড়াইল। তখনই আমি চিস্তত 

হইলম। | | 

২শে ফাস্তুন নেষ রাত্রিতে আমার স্ত্রী 

খপ্পে দেখিলেন, “যেন আঙ্গিনায় বাবাজী, 

্বরপাননা-শ্বৃতি ৮ 

শ-নেহ শায়িত, তীার নিকট 'একটী বৃ 
জো, ভযধ্যে একটী ভিনয়না। লোহত- 
বদনা মঠ।শক্তনুপ্তি। হতিনি যেন এন্ত।রা 
বাপ।» ণ স্থুলদ5 হতে চুগ্মাদেহটী উর্দ্ 
উন্তাপিত করিয়া দিলেন :” আমাৰ স্ত্রী 
এই স্বপ্লের কথ! তথন কাহই[বও নিকট গ্রক!শ 
করন নাঠ। 

অগ্ঠ ২৭ণে ফান্ন। সকাল হইতে 
শাড়ীর আস্থা খাবাপ দেখিলাম । করির।জ 
দাদ (স্থানী॥ কণির|গ শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ 
দ'মগুপ্ত) আপর! 'দাখলেন। আমি এক 

ডে ওষব দিগাম। গাইয়া দাদ। বললেন, 
দ্পরা) এখনও ওুবধ দিভেছে? আমাকে 
এখন বিদায় দাও। দ|দা, কেন তোমর! 

অ[মার জন্ত এত করিতেছ ?” 

“এত কি করিলাম ?” 

“আমাকে আটকাইয়! রাখিয়া! নিলগেরাও 

কষ্ট গাইতেছ, আমাকেও কষ্ট দিতেছ।” 

“তোনার শারীরিক কষ্ট দূর করিতে 
প|রিতেছি না বলিয়াই যা কষ্ট, নচেৎ আর 
ক লই, কর্তণ্যমাত্র কাঁরতেছি। আম্র। 
অটকাইয়! রা।খয়া তোম।কে কষ্ট 'দতে ইচ্ছ। 

কার না” ্ 

দাদ] আমার স্ত্রীর পনে চাহিয়! বলিলেন, 

“মা, তবে তুমি আনাকে আটকাইয়! রাখ 
নাহ ?” 

স্ত্রী উত্তুর করিলেন, পন!, আর তোমাকে 

আটক।ইয়! প্লাখিতে ইচ্ছা! কর না” 

বেলা প্র।য় ১২টার সময় একটু হ্ধ পথা 

দেওয়! হইল। জ্বর কমতে * থাকিল। 

আবার ৩টার সময় ছুধ খাওয়ান হুইল। 

ওাটার সময় হইতে একটু অস্বস্তির ভাব দেখ! 

গেপ। তখন দাদা আমাকে খ ললেন, “দাদা, 



৮৬  আর্ধাদপণ 
আমার গেজিটা খুলিয়া! দাও।” আম 

পরে আবার বলিলেন, খুলিয়। দিলাম । 

প্রা, ভাল ত ল।গে ন!* কি কার?” 

আমি বলিলাম, প্রস্তুত হও, ঠাকুর দ্বার 

খুলিয়! দিয়াছেন।+ 

দাদার মুখে আনন্দের ভাসি ফুটিয়া উঠিল, 

স্দাঁদ। চক্ষু বুজিলেন, ক্রমে আত্মস্থ হইতে 

 লাগিলেন। ক্রমে পাচটার সময়. মহাশ্বাস 

দেখ! দিল। তার অতিস।ধের “জয় গুরু” 

নাম করিতে করিতে তাহার পবিত্র দেহ 

কোলে করিয়! উনুক্ত আকাশতলে অ।গ্রিনায় 
 আসিলাম। আশ্রীঠাকুরের স্বরূপানন্দের দেহ 

আমার কোলেই চিরনিদ্রিত হইল। মুখে 

' অবিশাস্ত ণ্জয় গুরু! জয় গুরু 1” পবিত্র 

সম্প্যাসী দেহ বক্ষে ধারণ করিয়। আ|ঙ্গিন।য় 

কিছু কল মহানন্দে নৃত্য করিলাম। 

ৈশব্ব-জ সা 
তার পর সেই মুক্ত গগনপথে মুক্তবিহঙ্ 

উড়িয়া গেল, শুন্ দেহাপঞ্জর শেষ শয্যা 
শ[য়িত রহিল। তখন শ্রীশ্রঠাকুরের চরণা- 

মুতে চবণ ধুলি গুলিঝ। লইয়। সর্বাঙে দ।দ।র 

সিদ্ধ ন!ম প্জয়গুরু” লিখিলাম। পুষ্পম।লো 

মনের সাধে দাদার দেহ সজাইল।ম। 

তা পর মহানমারোহছে রাত্রি ১০।টর সমন্ন 

কর্তন করিতে করিতে শ্শান[ভিমুখে 

রওন! হইল[ম। শেষে রাত্রি ৪টার সময় 

পবিত্র দেহ ভন্মে পরিণত হইলে, তথাকার 

কার্য যথ। নিয়মে সম্পন্ন করিয়া, ভন্মাবশেষ 

গ্রহণ করতঃ সকলে বাসায় ফিরিলাম 

সে ভন্ম এক্ষণে সযত্বে আশ্রমের আমনগুছে 

রক্ষিত আছে। অক্ষয়! তৃতীয়ার পরবন্ধ। 

শুরু পঞ্চমীদিন দাদ।র পবিত্রাত্মার তৃপ্ত্যর্থে 

স্থানীর আশ্রম দরিদ্রনারায়ণ সেবামহোৎসব 

সম্পন্ন হইয়ছে। 

সহজ 
৯০০ 

তোমারে খুঁজিনু কত! ভাবিলাম মোহের শিকলি 

কামনার সাথে বাঁধি রাখিয়াছে অন্তর বিকলি; 

কঠিন আঘাত হানি, কভু যদি পারি টুটিবারে 

এ নিগড়, বীর্যযভরে সত্যপানে পারি ছুটিবারে-_ 

কিন্ত্ব হায় !__ আখি মুদি” খুঁজি আলো সার! বিশ্বময়, 

দেখি নাই-মোহ *পরে সত্য জ্বলে নিত্য জ্যোতির্ময় | 

মোহেরে সরাতে দুরে, মোহে বিশ্ব দূরে ছুটে যাঁয়-. 

সহজ আনন্দে রসি' হাস তুমি দীপ চেতনায়! 
(জাত গত 
8০৮টি. ৩ ৫৯ ওটি 



বেদান্তসার 

[ চতুর্থ খণ্ড-_বিৰৃতি_অনুবন্ধচতুউয় ] 

প্রস্নাজনান্যুহুদ 
আর একটি কথা-_তাহা হইলেই 

প্রয়োজনানুবন্ধ সম্বন্ধে সমস্ত কণ।ই বলা ভয়। 

আঅবিদ্ভ।র নিবৃতি ও স্বরূপ।নন্দ লাভ বেদাস্ত- 
বিস্তার প্রয়ে।জন, ইহা পুর্বে বল! হইয়াছে। 

কিন্তু এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে। 

বিদ্ধ! ও অবিষ্থা পরম্পর বিরোধী_ বিস্তাদ্বারা 
অবিস্তার নিণসন যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবও বটে। 
সেই হিসাবে অনিষ্ঠানবুন্তিকে বঙ্গ বগ্ঠার 

প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করয়া লইতে 
কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু 

তাই বলির়। শ্বরূপানন্দ লাতকে কি করিয়। 

বেদান্তবিগ্তার সাধ্য বলিয়। স্বীকার করি? 

স্বরূপ নিতাস্বতাব _স্বরূপানন্দ নিত্যপ্রাপ্ত 

বস্ত। যাহা |নভা, তাহ। কে।নও (কিছুর সধ্য 

হইতে পারে না। কেননা সাধা শ্বীক।র 

করিলে তাহাকে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে 

হইবে। যাহা উৎপন্ন, তাহ! |নত্া হইতে 

পারে না। সুতরাং ম্বরূপানন্দকে নিত্য 

বলিতে হইলে, তাহাকে বেদাস্তবিগ্ভার সাধ্য 
বল। যায় না। তবে স্বরূপানন্দ লভ বেদান্ত 

বিগ্ক/র প্রয়োজন বা উদ্দোশ্ঠ হয় কি করিয়া? 
বৈদাস্তিক এই কথার এঞরূপে মীমাংসা 

করিয়। থাকেন। আনন্াত্মক ব্রঙ্গপ্বরূপ 
.ভা|মাদের নিত্যপ্র।প্ত, বটে, কিন্তু আবিষ্ভাবস্থায় 
তাহা, আমাদের যেন নাই ব্লিয়াই মনে হয়।, 

| যেদন একজনের গলায় একটা সোনার হাক 

ছিল। কিন্ত সেতাহার কথা ভুলিয়া গিয়া 

এদিক সোদক হার খুঁজিয় বেড়াইতে 

ল/গিল। এমন সময় একজন অভিজ্ঞ পুরুষ ৰ 
আ.সয়! তাহাকে গলার হারটা দেখাইয়া... 

দিলেন, তখন তার চমক. ভাঙিল। সে. 
বুঝিল, হার তাহার গলায় বরাবরই ছিল বটে, 
কিন্তু মাঝে একট! বিশ্বৃতির চাপে উহা তাহার 

অগোচর হইয়। ছল। যখন প্রত্যতিজ্ঞা ঘর! 

বিশ্বতি দূর হইয়া গেল, তখন শুলহ্ল 

ভম্মম্মেই যে হারটা তাহার গলাতেই 
ছিল-_'এই অঅব্রাধিভ্ প্রতায় তাহার 
চিত্তে উদিত হুইল। হ্বরূপানন্দও সেই 

গ্রকার নিতাপ্রাপ্ত বস্ত, কিন্তু অবিগ্থা ব| 

ভেদজ্জঞ।ন দ্বার! উহ! অনভিবাক্ত থ|কে বলিয়। 

আমরা অবিগ্ঠাবস্থায় উহাকে আনতে 

পারি না। বেদাস্তবিদ্তা। দ্বারা অবিদ্ধা দূর 
হইলেই স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়। থাকে। 
এই ব্যাপারকে লক্ষা করিয়াই বল! হয়, 
স্বরূপানন্দ লাভ বেদাস্তবিগ্কার সাধ্য -নতুব! 
নিত্যসিদ্ধবস্তর সাঁধ/ত। অন্ত কোনও গ্রক।রে 

যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। মহাজনেরাও 
তাই বলিয়াছেন-__“নিত্যলিদ্বস্য ভাবস্া 

প্রকট্যং হৃদি সাধাতা ।”* এই কথাটা 
আরও হুক্মত1বে বুঝিবার জন্ত আমরা অন্তত্র 
হইতে এতং সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার- টা 
করিয়৷ দিলাম-" 



না 

৮৮ 

সংসারের নিশ্যদৃষ্ট ব্যাপারে আমর। 

দেখিতে পাই, এখানে অন্ুভূতিব গাচতার 

তাবতম্য আছে। যে কোনও বস্তকে সবাই 

এক.ভ।বে জানে না ব। বোঝে না । ' কোনও 

বস্ত সধন্ধে কাহাবও ব্যক্তিগত অ।শুুতাব 

পঁবমাণ দিয়া সেই বস্তব স্ববপডড'।ণব 

সীম! নি্ধাবণ কর। যায় না। কেননা আজ 

তুম ,যগঢুবু বুঝ *ছ আজাব এব এণ হত 

সেহ বস্তাটৎ ০1৭ ৭ (গে শশা ঝাঝততছে, 

কিছ তন ইয়৩ কাপ আবী 0ষে 

বেশা বুঝবে । আমাদের অনুভাতব বাঞ্যে 

যর্দি এহ ভাবে সঙ্কোচ প্রসাব ঘটিতে থাকে, 

তবে কোনও অবস্থ/তেহ ব্য।5]বক আ।ভঞ্ি- 

তাকে নিরপেক্ষ চ,ল না। 

অগ্তু।ওব চবম সঙ্গৌোচচে আমগ। দে এতে ছু 

(কন্ধু ৩1৮1৭ ঢএম গস তে 

সত্য বল! 

জড়ছেব উঠব । 

যে কিঃ তাহ। আমবা সামাততাতো পাত 

পাব না। থ৮ বাব বাপপা পে ।খণে 

বুঝ, ব্যবহ।াণক ৮২ 5 সানাবঞ্ *5লেও 

 সেহ সীমা [চবস্তন নহে -তাই।বও প্রগার 

আছে। 

গ্প্রমার যে অ,ছে, ইচ। আমবা অন্ুভবও 

কাঁব। তাহ। ছাডা অস্তরে যাহাবা একটু 

গৃঢ প্রাবষ্ট হ [ছেণ, তীহার। সাবের 

(দকে যে এহ অগ্ভাতর আপর্ষণ, হাহাখ 

পরিচয় (বিশেষ কাখযাহ পান। ফল কথ।, 

লোক।সদ্ধ অনুভূ।তখ পবেও যাদ কিছু থাকে, 

তাহ! শুদ্ধ চিত্রেবই অনুভবাসদ্ধ। এখন 

কথা এই যে, তাহার স্বরূপ ক? 

*লৌিক অনুভূতি দেশ, কল ও গুণ- 

পারণাম ঘ।র। [বাশি । উহা যে সীমাবদ্ধ, 

তাহার কারণই এহ দেশ, কাল ও গুণের 

বে্নী। কিন্তু স্তর মুলে দেশকালা[দরঞ 

কা 

জাধ্যদর্পব [১৭শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা 

অতিরিক্ত আব একটা সব রঞি়।ছে-_যাহা 

একরস হইয়াও সর্ববৈচিত্র্যেব বীজ। এই 

একবন ভব ও ৩ গার সহচাবী শক্তব 

প্রেরণাভেই। লৌ।কক বৈচিত্রের উদ্তব। যে 

কোনও খস্তব সঙ্গে অনুভণবৃত্িব যে সংঘ। ঞ 

তাহাব অনুধ্যান ক।খলেই এই তত্বটী বোঝ। 

যায়। 

"্অন্থভৃতিব প্রসাবে আমব| শক্তিব কেন্দী 
ভূত এক বসাস্তরই পারচয় পাই। ইহাতে 

অবগাঞন বাবাল দেশ, কল ও গুণে ধন 

খাসগা যায। তখন বুঝা যায়, লৌকিক 

অন্থভু।5 ত জগংকে দেখা সত্যেব বিপধ্যয়। 

অনিত্যব পাবে দ।ডাঠষা শত্যেব অনুভূতি 
তত পাবেনা । 'আআন/ত্যব সীমা গজ্যন 

* ত্যামতে উপপাত হইলে বুঝ যাধ, 

এঠপাপ এম্পণ পন্তুটাব সাক্ষ।ৎ [মালণাঞ্থে_- 

॥ রঙস্তয, 

ব খষ] 

ত৯19 পিছাব 

1” স্ধ 

আন হাল মানঝ দাত হো নিতক্ে মন 

সব্ব * উপণন্ধ কথা য£ণপ শা। 

সেহ % নিঠ্েব কথ বলে গেলই মনণ্য 

ধাম্মব সাঙ্গ তাহাকে না জড়াতয়া বিছু 

বাল ব উপায় থাকে না । তাব ফল নিন্যেব 

স্ববপ পা |দ যেম্বেববোধ উপস্থিত ছয়, 

অপ্রবুদ্ধ ৬কঞ্জা.ল তাহার মীদাংসাব কোনও 
সস 

ডগ 1থ 

অনি * 15 ৭ 

ও 2 ণেএ1 11 

এ বে 

7 * । 

«অননিত্যেব রঙ্গতৃমিতে ভাইয়া ঘদ্দি বলি, 

নিত্যসিত্ধ ভাবকে প্রকট করিবাব জনই 

সাধনা, নতুব! ভাব সাধ্য বস্ত নয়, তাহ হ্ঠগে 

শুনিতেই কথাট। কানে ঠেকে । যাহ। নিতা” 

সিদ্ধ, তাহার তে। কোনও কালেই ব্যডি5র 

নাই-তবে আর তাহাকে প্রকট কহিপাৰ 

জন্ত সাধ্যসাধনা কেন? আবার সাধন! 



আখ, ১৩৩১ ] 

স্বারাই হঙ্গি তাকে প্রকট করিতে হয়, তবে 

ভাছা! নিত্য হইলকি করিয়11--কিজ্ঞান 

বিচারে, কি ভাব বিচারে, উতয়ত্রছ সংশয়ীর 

মনে এই তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। আবরণ- 

ক্ষয়বাদ ও প্রাকট্যবাদ দিয়া ইহাব যে মীমাং 

নার প্রয়াম করা! হইয়াছে, »বুদ্ধিন্তাদ্ধ ব্যাত 

রিক্ত তাঙার সারবন্ত| গ্রহণ কবা সম্ভব নয়। 
এই ঝট শেষ;পর্ধযন্ত ইহার কোনও যুক্িসিদ্ধ 

মীমাংসা হয় ন' । 

“কিন্ত সাধকেব মনে ইহাৰ অনুতধসিদ্ধ 

মীমাংসা! মিলে । সমস্ত গগুগোলেব মূল হত 

তেছে, এই বিচাবে যে জ্ঞানক আমা 

প্রামাণ্য ভাবিয়! বিচারকের আসনে বস1হ- 

[য়াছি, সে । এখানকার জ্ঞ/ন বাঁলতেছে, 

, নিত্যকে যদি প্রকট কবিতে হইল, তবে অপ্র- 
কট অবস্থার তাহার অনুভুত না! থাকায় 

চুতাছার নিতাত্ব মিদ্ধহয়কিকারয়? কিন্তু 

প্রকট অবস্থায় শিত্যেব যে অগ্কভূতি মিলিল 

না, ইছাব জন্য দায়ীকে? কাহাব নিকট 

এহ অনুভূতি ধর! পড়িল ন। 1 এই স্গৌোকক 

জানের কাছেই।..কিন্তু কথ। হইতেছে 

 নিত্যতাসিদ্ধিব তর্কে বস্তব তন্বাবধারণে 

লৌকিক জ্ঞানের সামর্থ কতটুকু? মেকি 

শুধু তর্কের প্রণালীষী মাত্র ধরাইয়! দিয়াছে, 

বে্োদোস্সার ৮৪ 

ন! তাহার সঙ্গে সঙ্গে তর্কের বিষরীতৃত বন্ধর 
সম্যকৃজ্ঞানও তাহার হ্ইর়/ছে 1?“ অর্থাৎ যে 
"্নিত)” লইয়। ত্]হাব তর্ক, ।সেহছ নিতো 
অপরোক্ষান্থভৃতি তাহার আছে কি? নিশ্চ- 

য়ই নাহ, |নত্যনন্বন্ধে আম।দেব যে লৌ(কক- 
জ্ঞান, তাহা! [বকল্পঞান মত। [খকল্লব্নপ 

[নথ্যাজ।ন পচ্চয়। ষে তকের প্রাতন্।, তাহ! 

ঘ।প| কখনও সত্য নির্ণয় হহতে পারে প। 

"আবাব রহন্ত এই, নিত্াত্ব সন্বদ্ধে বিকল্গ- 

জনকে দুবাডৃত কাঝয়' যদ অ.খখ। তর্কের 

সথচন। কারণে যাহ, তদে তকেব অবসর 

[মণিবে না অথাৎ [নঙ্যঙখের সম্যক জ্ঞান হই- 

লেছু তক্থার৷ যাহ! সাধ। |ছণ, তাই। অন! 

ফসেহ অপরোন্ষান্ৃভূ।ততে |স্ধ হহবে। 

এহগগ্ নিত্য।সন্ধ ভাবেও প্রাঞ্্য ।ক কিয়! 

তকের আবগেধে [নশ্পনন হতে পে, তাহ! 

সাধণা ছবাবাছ বুঝতে হুংবে-লৌকক 
জ্ঞানকে ভিত কাখয়া তক ছাবা তাহার 

খনিশ্চম হ্হবেনা। এক কথার [নত্য।সন্ধ 

ভাবের গ্রা৬ চিগ্ডেব লোপুপত। চাহ, তাহার 

প্রতি যে আমদের সহজ জকষণ রাহয়াছে, 

গুদ্ধ।চত ছাবা তাহ] অনুভব করা চাহ” 

রী আধ্যদর্পণ, ১৪শ বর্ষ, পৃঃ ৩৩৮-০৩৪ ও ) 

£ মন্দ 

১ &$ . চি ঘাস 

ঞ ক জপ 

রর ২0৭ 
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,বৈবনের একদা ল লক্ষ্য সত/লাভ। কথাট! 

রর ব্যাপক, কেনন। মত্য কি, তাহ। সকলে 

'গািনতাবে বুঝনা। প্রথমতঃ একট। কথ। 

নি লইতে পার, সত্য ধর্মের উপর গ্রত- 
ধনু ।ক 1--যাৎ য1হ।র সত্ব।র পক্ষে 

তাহ তাহার ধনম্ম-_অথ।ৎ 

হার যাহা না হহণে চখে না, তাহ।হ তাহার 
ঈক্ষে ধর্ম । জগৎ [ঝাচত্র--স্থুতর।ং সক- 
গলের পক্ষে এক ধর্ম হহতে পারেন । |কন্ত 

খ্যাঞক্চগত বৈশষ্র্য থ||কলেও ধন্দের একটা 
'হাব্যভৌম 'র্প দক কর। প্র-র়াঞন। 
লম্ত ধন্মের দুপেহ সঙ) রাংয়াছে। সত্য 
ক [ভন হুহ পশম । শ্ুতরং শমন্ত ধম্মেগহ 

পারত যে একমুখা, ৩ থাকার কাপতে 

“হইবে । অবশ্য পারণ।ত বাণতে উৎকধই 
ঝুঝখ 

'ফলে। 

চযধন মুঞ্ুলের পারণাত পাগপক্ক 

যেখানে বন্ম চ4ন পাপগাত খা ওশ্রান 

জাত কারগ।ছে, সেখ(লে উহ পহত)র সাহত 

এহ সঙ্/ধর্গহ সকণপের অ।দশ। 

আদশে পৌছিব!র জন্ত কতকগু!ল উপায় 

নিরূপণ কর! হহুহাছে। হহ!কেহ বলে না/ত। 

নীতর মাঝে সান্প্রদ।য়কত। নাই, জাতিতেদ 

 নাই। ববধদেশে সর্বচকালে মগ্য্যত্থের মুল, 

 শীতিগুলি সকলে 

প্রযোজ্য । নী।তর উপরেই সমাজ ঝা সং 
.. সারেক প্রাতটা। নীত অভ্যপ্ত হইপে উহাকে 

পক্ষেই সমানভ।বে 

আচার ঝণ। সদ|6ার [ভিন ধশ্শে স্বরূপ 

বোঝ! অসব। ধর্ধের মাচরণে যে আম্মার 

ব্যাণ্ডি ও তুষ্ট ঘটে, উহাই ধর্পাসঞ্জে টরম 
আমাগ |. উহ! সত্যেরই প্রতিনূপ। এ 

আক।জ। 

ব্যাপ্তি ও তুষ্টির অবিকাশিত অবস্থার প্রকার 

ভেদ থাকিলেও চরমে উহ! সং-চৎ মখরপ ॥.. 

ইহাই সত্যের রূপ।. | 

ড় 

সত্যলাডের জন্ত তীর আকাঙ্! চাই। | 

তাব্র না হুহছলে লক্ষের প্রতি 

দৃষ্টি )পাড়বে না__সাধ্য ছাড়া! সাধনার. 
প্রতিই মন বেশী করিয়। ঝুঁ(কয়। পড়িখে। 
তখন মনে হইবে, এইখানে থা।কলে সত- 

লভ হবে, ]ক ওইখানে গেলে হ্ছ্বে না 

হত্যা? । |কন্ধ সত্য তে। বারের বস্ত নয ) 

আম থে মবস্থায়হ থাক ন! কেন, সত্য 

হহতে |খ্ঢ্যুত থাকতে পর না -কেননাঁ 

আম আমকে ছ1ডয়! থাকতে পার, ন। 

আম আমকে খু (গতে হুছবে,, তাথারহ 

রসের (পপাসা |মটাহতে হইবে। তাধার, 

উপায় ঝাহরের সঙ্গে [খনেধ নঈ-_সাম- 

পরন্ত । সামন্ত হইলেও হচ্ছ ্বঃধ/নত 

আম।এ অছে_আননাপাতের খের 

অ(ছে। এহ ছুহট। পু কস খাহ্র- 

টাকে আমার মনমত কয়া গহ1২%। গতে 

হহবে। গুছাইবার শক্তিও ৩%৭14 শাখ।কে 

[দযাছেন। অভ্যাসে একর স্কুংণ হ%। 

অ।ঞ খাদ একটা সমগ্র সন।ধ।স ভন 

হহত৩হ, করতে প1।4--স1থ৭ বাদ ৭ 
হবেঃ 

নজকে আরও শাক্তপ।৭)। বাগঞ্জ। ইভ 

করব। ্ 

সুতরাং সমন্তই ফাদ আমার ভিতনে থাকে 

তবে বৃথা, একট। আকাশ বুুমের বন 

বেবণ অস্স্তাবের হ্যা ঝগযা পা (ক? 



গোর, ই হইব বীর্ধ, _নিরম ভাব। 

কিছুট ছাড়িয়া যাবার প্রয়োজন ন।ই, কাহা- 

| কেও, প্রতাধ্যান করিব ন|-_-যেখানে ভগবান্ 

আমার স্থান. নির্দেশ করিম! দিয়াছেন, লেই- 

খানে থাকিয়াই তাহাকে ডাঁকিব, তাহাকে 

পাইবার চেষ্টা করিব ধর্দের জোগ়ারে 

ছানি যাইবার প্রলোভনট! বড় বেশী। 

ধ্র!ণে দি একটু ব্য।কুলত। আিল, অমনি 

একট। মনঃকন্সিত সাধনার আশা মান্য 

নিশ্চিতকে ছাড়ি! অনিশ্চিতের মাঝে ঝাপা
- 

ইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এর মত মারাত্মক 

ভুল আর হইতে পারে না। মানুষ হি 

একটা! ব্যবস! ফাদিতেও বসে, তখনও তাহার 

কত ভ'নিয়ারী, কত চুলচের। হিসাব । কেবল 

ধর্মনাধনার বেলার কোনও বিবেচনার 

প্রয়োজন নাট -যেমন তেমন করিয়। তায় 

পড়িলেই হ্টল। ক্ষণিক বৈরাগোর, প্রেরণার 

কতজন ঘর ছাড়ে, কিন্তু দু'দিন পরে ছ' কুল 

ছারাইয়! ভীবনট! মাটী করে। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, 

আকা! তীব্র কিনা। যণি পাওয়ার জন্য 

এতই তীত্র লালসা চর, তবে এখ।নে বসিয়াঃ 

পাইবন। কেন? তুমি হয়ত বলিবে, এখানে 

অবস্থা গ্রতিকৃল, 1 কিকরিয়৷ পাইব! কিন্তু 

সুমি তে প্রতিকূল অবস্থ।কে অনুকূল করিবার 

বারন! লও নাই-অবস্থা। অগ্গকুল হউক, 

-আঁর..গ্রুতিকূলই হউক, তোমার চাই দতা। 

তাহ! এখানেও আছে; তাহা যে অনুকূল 

অবস্থাতেই থাকে, প্রতিকূলে থাকে না 

এমন কোনও: কথা নয়। বরং প্রতিকূলের 

. মঙ্গ যুব! তাহাকে পাওয়াই খ শটী পাওয়া। 

.-কেবল অনুকুল অবস্থার খোজে থাকিলে, 

১. আনক্গোে আরামপ্রিরতা আমির সকল 

_ সঙ্গাপপর্রী 

আমার | 

ঘুলাইয়া দিবে সালাতের ছা গন 

চুলার ছয়্ারে যাইবে_ফেবল, বাহক কতক... 

গুলি অনুষ্ঠান করিক্ই মন খুসী থাকিবে-, 

ভাৰিবে, ঠিক পথেই চলিয়াছি। 
আর একট। কথ।। বর্তমান অবস্থাকে 

যখনই প্রতিকূল বলিয়া তাহার প্রতিকার 
চ।হিতেছ,। তখনই তোমার সালাতের, 

থেগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। "অমি ভাল 

হইব” এই যদি তোমার জীবনের একমাত্র 
কামন! হয়, তোমার শ্বাসগ্রশ্থাসের সঙ্গে যি 

এই ভাব গাথ! থাকে, তবে তোমাকে নর 

হ্টতে নিবৃৰধ করিবে কে 1--সংসারের মমতা, 

সংপীরের নির্যাতন? এইটুকু বাধ। ধদি রঃ 

ঠেলিঃ। পার ছুটতে না পাঁরিলে, ছু' ফোটা 

চোখের জল বা ছটা অত্যাচারের বিভী-. 

ধিকাতেট যদি তোম।র সব ভণ্ডুল ১7 ধর, 
তছ়ে অমন পায়রার প্রাণ লয় প . 

বাহানা ধরিলে চলে না। 

বর্তমান অবস্থাকে যে অতিক্রম করিতে  ' 
হইড়ে না, এমন কণ! বলিতেছি ন|। কিন্তু. রে 

তাহাকে আয়ত্ত করিয়া অতিক্রম করিতে 

হ্টবে-এড়।উয়। যাইবার চেষ্টা 

চলিবে ন'। একট! প্রশ্নের উত্তর এড়াইযা, . 

আপনার মনমত আর একটা ্রশ্্রে উদ. 

দিণে কে'নও পরীক্ষকই সন্তুষ্ট হইবেন না। 

বাধ জয় করিতে হইৰে নিজের ভিতর ই) |. 

তুমি হয়ত বলিতেছ, সংসারে থাকিয়া আমার - 

ধর্মনাভ হয় না-আমাকে সংমার ছাডিতে 

₹ইবে। সংসার ছাড়ার পক্ষে কেহ ' আপি. 

করিবে না, কিন্ধ তাহার্পুর্কে দরজা এই। ' 

ংসাঁরে কেন ধর্ঘলাভ হইবে ন। তা ভাবির. 

কি? সে (ক সংসারের দোষ, না তোষার 

| দোষ? যেদিন এমন কখ! বলিতে পাব: 

করিলে রর 



ফি আহাদ, . ১৭শ বর্ধ-.-ওয় নংখ্া। 

যে, আদি এত বড় ধর্শের সন্ধান গাইয়াছি,& হীন হঈতে পার, তবে বুবিবে, প্রথম লোদীর় 
হাড় সংসারধশ্মের চেয়েও ব্যাপক, সংসরের 

বিরোধী না হুইয়াও. যাহ! নংসারকর্তব্যের 

চেয়ে বড়--সেই দিন তিতা হুঈতেই 2ত্যাগের 

অন্ত্রপইবে। সেইদ্দিন সব ছাড়িয়া যাইও--. 

কেহ বাধ দিতেও পারবে না তোমারও 

প্রাণ বিপুল তৃপ্তিতে, বিপুল প্রেমে ভাবয়া 

.উঠিবে । 
আকাল এতগুলা কথা বুঝা ইয়! £ বলিতে 

ছয়ঃও তাহার-:কারণ 'আছে। পূর্বে ছিল, 

গ্যদহত্বন বিরজেত, তদহবেব প্রব্রঙ্গেং_ 

ষেনুহূর্ে বৈরাগ্া হুইবে, সেই মুহূর্তেই ঘব্রে 

বাহির হইর! পড়িবে। কিন্তু আজকাল মত 

সরাধরি হুকুম দিতে মন সবেন|। কেনন! 

সকল বিধিরই অধিক।রিতেদ আছে । আজ- 

কাল অধিকাবিভেদের নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। 

নিধর্দ। থাকিয়া ও নৈক্ষন্দম্যপিদ্ধি কইতে পারে - 

এটা আধুনিক যুগেব অত্যাশ্চধ্য আবিষ্কার। 

কর্ম জম! থাকিতে বৈরাগা হষ্টতেই পাবে 

ন1া। এই জন্ত ম্বধন্মীচরণ সকল ধা্মাব 

প্রথমে । এখন সমানে শৃঙ্খল! নাই, বাবস্থা 

নাই, কাহাব শ্বধধ্্ আঁচরিত ভইরা কর্মত্যাগের 

অধিকাদ জনিয়াছে, তাহ! নির্ণর করিয়া দিবে 

কে? তাই কর্মেষ দার এড়াইবার জন্য 

সঙ্গ্যাসের ঠাট লইতে অনেকে গশ্চাৎপদ 

হয় না। সমাজের উচ্ছ জ্খলতায় প্রকৃত অধি- 
ক্কারীঙ যেমন নিশ্পেষিত হয়, তেমনি অনধি- 

ক্ষারীও প্রশ্রয় পায়। 

(গে দেখ, ভোগ পিপাসা দূরে গিয়!ছে 
কিনা। দেহের সখবাঞ্চা, করনার তৃপ্তি 

শএইগুলি মিটিয়াছে কিনা । যদি ধর্মের জন্ত 

ঙধ ছাড়িতে পার, দেহ মনের উপর জ্রক্ষেপ- 

গাঠ সাঙ্গ হইয়াছে-_এইবার প্রমোসন পাবার, 
উপযুক্ত 'হটয়।ছ। কিন্তু এই -পরীক্ষ! ক্ষণিকের 
উত্তেজনায় হইবার নয়। বহুদিনের ' অভ্যাসে 
সংযম চরিয্ে ঢুঢ়মুল হইয়া থাকে--উহাই 

নিবৃত্বিংগথেব সহায়ক হয়। পূর্বে বাল্য 

হইতেই সংবমের ব্যবস্থা ছিল, হৃতর।ং কাহার 
ভোগান্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই ধব। 
পড়িত। কিন্তু এখনং. সে ব্যবস্থা নহে। 

কাম্েই বৈরাগ্য খাটী কিনা, তাহা সহজে 

বোঝাণ্যায় “ন। | * অপরে . ৰুঝয়। ।বলিবে, 

এমনও মস্তভৰ ণয়--কেননা এখন বড় কেছ 

কাহ।রও আপৈশব ভার'গহয়া বসিয়া, খাকে 

না। স্থৃতবাং এরূপ অবস্থায় নিজকেই নিজের 

পরীক্ষক করিতে 'হইবে। ক্ষণিক উত্তেজনার 

বশে একট! কাজ .করিয়]' ফেলিলে শেষে 

তাহার জন্ত 'মামাকেই কষ্ট পাইতে কইবে-_- 

এই ভাবিয়। বিবেচন| সহকারে দুর্গম পথে গা 

বাড়াইতে চইবে। 

চাখদিককাব ব্যবস্থা ও অবস্থ! হখন 

অনিশ্চিত, তখন পরীক্ষাও খুব কঠোর হওয় 
চাই। একটু নির্যাতন ভোগ লা করিলে 

বুঝিতে পাবিবে নাঁপ্রাণের টান কোন 

দিকে । তাছাড়া সত্য যেবাহিরের অবস্থার 

উপ [নর্ভর করে না- এই কথাটাই বিশেষ 

করিয়! মনে রাখিতে হষ্টধে। বাহিরের প্রতি- 

কূলতাকে অন্তবেব রসায়ন দিয়! (শ্গ্ধ করিতে 
হইবে-শুধু খেধ আব অসন্তোষে কাজ 
হইবে না। লাভবেব অবস্থা চেয়েও যখন 

তুমিই বড় বণিয়। অনুভব ক।রবে, তখন ভগ- 
বান হয়ে থাক্য়। কর্তব্য নির্দেশ করিয় 
দিবেন, বাথিতে হইবে [ক ছাড়িতে হইবে, 
তাহা (তনিই বলিয়! দিষেন। 



আরণ্যক 

গ্যজ্েন বাচঃ পদণীয়মায়ন্ তামস্ববিন্দন্ ঝষিষু প্রবিষ্টাম্।” 

কর্পেব ঘুর্ণিতে উদ্ভ্রান্ত হয়ে মানুষ কখনও 

কখমও একটু অবসর খোজে কিন্ত অবসর 

উপতোগ করবার মত বীর্ধা থাক? চাই। 

মে অবদরে চিত্তে জাগে ন', নি্াকর্ম্ের 'অস্ত- 

রালে অন্তরের মাঝে যে কোন্ শিল্পীর রচন! 

চলস্কে' ত। প্রথণ দিয়ে 'অনুভব করবার শক্তি 

মিলে না--তাকে অবসর বলি কি করে? 

কর্নের "বিরতিতে অগ্রবুদ্ধ চিত্ত কেবলই 

ভাবে, যেন লোন্কার শিকল দিয়ে কে তাকে 

মাটার সঙ্গে বেধে রেখেছে- এখানকার 

বন্ধবাঘুতে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে - 

তখ্ও. যেন কোথাও পালাবার পথও নাই-_ 

চেষ্টাও নাঁই। 

এট তো মোত। এতে বুদ্ধি আচ্ছন্ন 

থাকলেই তে। অবসন্ন চিত্তের কাছে ভ|ল- 

যন সকলই মিথ্যা হয়ে যায়। এই জড়ত। 

হতে বাচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোনও 

কঠিন নিয়ষে নিজকে বেঁধে রাখা নিজের 

ছন্দোহীন জীবনকে একটা ছন্দতাললয়ের 

লীলার মাঝে সমর্পণ করা । আর চাই 
জক্ষেপহীন গভীর শ্তবত!। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভ 

কতির দিকে তাকালে আর তখন চলবে 

না-্বাধ মুক্তির ক্ষেত্র যে তোমার হৃদয়ের 
সামনে প্রসাগিত রয়েছে_ এইটুকু আগে 

উপলব্ধি করতে হবে। কেবল জ্জরিরাম 
কৃষ্টি পরম্পরায় 1নজকে বিকসিত করে 

-_খণেদসংহিত ১০৬৩ 

তোলা-_একটা বৃহৎ সত্যকে কেন্দ্র করে 

নিতা-নৃতন স্থষ্টির দিগন্তস্পর্শা পরিধির মাঝে. 

নিজকে বাগ করে দেওয়-এই চাই। 

জ্ঞান এই কেন্ত্র_-প্রেমে তার বাণ্ডি। 

কর্মের অবসরকে এমনি করে পূর্ণ করা 
চাই। | 

রর 

হয়ত এ জীবন আজ ছর্বহ ভার বলে 

মনে হয়েছে। কিন্তু তা বলে তার বেদনাকে 

তে! "মার প্রত্যাখ্যান করা চলে না। এ 
তোমায় সইতেই হবে-একে সইবার জন্ত 

চাই অকুষ্ঠ বীর্য । এ জীবনকে বিদীর্ণ করে : 

তোমার চারদিকে আজ হাহাকার ছাপিয়ে 

উঠেছে-__-তার ক্ষুধাকে মিটাবার জনতা চাই 

সৌন্দ্ষে৷র স্ধা। সৌন্দর্য্যের অভাব যেখানে, 
সেখানেই যে বেদনার স্যটি। সেই অমৃতের 

পিপাসী বলেই তো তোমার বুকের কটা 

কিছুতেই দূর হলে। না--তাই না৷ জগতের 

প্রত্যেকটা নিষ্ঠ্র আঘাত কঠিন ভঙ্গীতে 
তোমায় জানিয়ে দেঁয়--বন্ধনের ব্যথা কত 

নিদদারুণ। তাই তে তোমার চিত্ত আবেশ” 
রসে স্বম্তির নিশ্বান ফেলে বাচবার জন্ত 

মুক্তিকল্পনায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। মনে হয়, 

“এই ষেবাদ আর বিসম্বাদ, কাজ আর 

'অকাত্র--এই যে কথার মেল! আর খ্জভি- 
মানের ছল1-্-কেবল এরই ভারে ভারে 

আমার প্রাণের বন্ববেদিক! আবর্জিত করে 

রাখব? না গো না-আমার সকল ব্যথার . 



৯৪ 

অন্থনকর! অমৃতের হুলাহল | তীব্র আবেগে, 

-ছয়ের আালাময় উচ্ছল আকাজ্ষায় আমার 

সবজি দিযে তোমায় আমি শৌধগ 

| কঁরি-_গতঙ্গের মত একবার লে দুবস্ত অনলে 

ঝাপিয়ে পড়ি !” 

রি ্ 

- এই থে প্রাণের আকুল উচ্ধাস-এ ই কি 

লতা [এও কি বেদনায় মান হয়ে আসে 

লা? শুধু মৃত্যুর দত্তহায় দিকহার। হলে তো! 

চলবে ন7-এ জগতে বাচতে ছবে যে 

: তে'মাকে | আর সে বাচা তো! কেবল 

 নির্জীবের মত জীবনের মাঝে মৃত্যুকে বছন 

ক্ষরা নয়__সে থে মরণ“ক জয় করে আন- 

রর দোর। নিবিড় চুন্বনে তার হিমপাত্র ওঠতটে 

| যৌবনের সলজ্জ তপ্ত শোণিম! ফুটিয়ে টক 

তাই ধু মুগ্ধতা নয়--চাই বীর্য । হঃখ 

জয় করবার শক্তি চাই, ক্ষতিকে রা 

সহ্য. করবার শক্তি চাই, মৃত্যুকে “সখা বলে 

: বুকে তুলে নেবার মত বল চাই।-_-এ শক্তি 

- আস্বে তোমার নীরজ্ধ জীবনের গ্রেমসমূজ্জল 

প্রশান্তি হতে। 

.. আপনাকে বাধতে হবে-নইলে আর 

+ কিছুতেই শান্তি পাবেনা । জালা তে! 

-'স্তধু তোমারই ভিতরে নয়। বাইরের আর 

: দজসকেও তে জীবনের সঙ্গে. জড়িয়েছ__ 

তারের জালা যে তোনায় সইতে হবে । 
ৃ প্ 

এরই যে দশের আদর আর. উৎপাতত-এই 

£.. খাল... 
উপর তোঁদার অলবালাফিত পর্যাগমনতি 
ক্ষমলকলির মত হুকোমল চয়গ ছুটা রেখে-. 
রাড়াও তুমি -কআয়ার-. নিখিল :.. আকুলত!.. 

গ্প হা ওয ০০০ 

ক্বীনে সবার চে রী হয়ে বিধতে গাকে: 
বলেই দশকেও আমরা নবী করতে পারি না. 

নিজের মাঝেও একটা! ম্বষ্ি- পাই ন!। 

আবার সোয়াস্তি পাৰ বলে দশের পর্শকে 
দূরে এড়িঘে গেলেও তো! লাভ হবে, না। 

বীণার তারে আঘাত দিলেই: বন্ধার ওঠ. 

কিন্ত দে্ট আঘাতের মাবে চাই ছল, তাল--.. 
সেষ্টুকুই সমাহিত মনের শিক্ষা। সে শিক্ষা 
আমাদের জীবনে কোথায়? তার জন্যে: 

ধৈর্য, যে ত্যাগ*। প্রয়োজন-_তাঁর ব্যথা, 
সইবার মত বীধ্য কি আমানের আছে?" 

না প্রেষের ভান করে শুধু নিকীর্ঘযতাকেই- 
প্রশ্রয় দিচ্ছি?_জীবনকে লঙ্গীতহীন নগর 

মরুভূমিতে পরিগত করবার সর্বজন! 

সাধনাফেই বড় নাম দিয়ে পূজা করছি? 
তাই তো আমাদের এক্ল-ওকুল ছু'কুল ভেগে 
যায়--আমর! না হই ঘরের, না|! হই পরের | 

ঙ 

ম্ব মিটাতেই হবে_হ্বের্া ছিয়ে, 

ধৈর্য্য দিয়ে, আর বীর্ধ্য দিয়ে। ভালবসি, ফি 

ভালবাস! পেতে চাই-এই নেশাতে মন 

যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন চঞ্চলতাকেই সত্য 
বলে মনে করি--স্থৈর্যোর বাধন তখন 

আগ! হয়ে যায়। আবার কর্শের অভিমান 

যখন দূর দূরাস্তরের কল্পনার পরদাগুলি এক৪ ' 

একট করে তুলে ধরে, তখম ধৈধোর ঠেক 

দিয়ে, চিন্তকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। 

তার ওপর নিব্বীধ্যত। তো আছেই এই-হং 

জীবনের নিত্যকার ইতিহাস।... একে নিথ্যা 

স্বাতি দিয়ে ফ।পিয়ে ভুলেই আমরা অবর/স্ম।তক 

ভৃধ করতে চাই. কিন্ত হাজার গে 

| . আই আমাপ 



এঞানো তাসের, খর ছাখ্রে একটি হকার 
তেলে পড়ে। ১ রি এ 

| রঙ্গ 

টা অহরহ সংসারে তে। এই অভিনয়ই হচ্ছে। 
চিত্ত. কেবল: গ্রমত্ত হয়ে, প্রীত হয়ে,. মুখর 

হয়েই ফিরছে। কিন্তু যাকে সে খু'জছে, 
তাকে পে পাচ্ছে কি? নান! পাওয়!টাকেই 
মেতার চরম নিয়তি জেনে কেবল পাওয়ার 

ভান করেই নিঙকে ভোলাচ্ছে? এমান 
করেই আমাদের সুখের হ।ট আমাদেরই কর্ম- 
ফলে তিন তিল করে ভেঙ্গে পড়ছে। 

? 

তবুও একটা কথা। জীবন ভাঙ্গছে 
ভিল তিল করে__কিস্তু গড়বেও (ক তিল 

(তিল করে? হতে পারে। কিন্তু এ ছটোর 

-একটাকেও আমরা সত্য খলে মান্ব ন|। 
-লনগ্র রূপে দেখাহু হুল সত্য দেখা_-চাই 
ভূম!কে, অল্পকে নয়। তাই জীবনে খণ্ডতার 

এঅন্তযাণে যে মহাপাক্ত [ক্রগ। করছে--তারই 
' অথও্ড ন|হনা প্রত)ক্ষ করতে ২বে। তাররূপ 

সমগ্র, একক এবং এক। তা নগ্ুলে জীবনের 
এই ক্ষার্ণকের কাহিনী অথপুণণ হত [ক 
করে? ছু'খের ছন্দের মাঝেও কাব্য 
সুধা উৎলারিত হত কৌোখ। হতে? 

ক 

বিনাশ আর সৃষ্টি--উভয়কে এক।সনে 
দেখালে হুল সৃষ্টি । (কঙ্জ মৃতু» 

ভ্রন্ত সাধককে আ।০গ মুতু)র 81৩ &*৩. 

নিজ্তা্ই পেতে হবে। তাহ (বলতেও 

 লমগ্র কূপকে প্রেত।াখা।ন করে হইটিগ সদএ 

ধার।কেছ আগে বুঝতে ংবে। ৫৭ 
কস গড়ে ড5114 এ্রঙাফ।য় কাণ ক।৯।৭ 

আর ..চলেনা_ চাই পাণপূর্ণ এক বিরাট 

। ৩৪] 

. না। 

কক গিত কি) 

সান “২ 

এ্রধাহ। ধার উচ্ছাগে জীবনে “সম অথ. 
কাঁশগুলি পুর্ণ হয়ে উঠবে তাকে ঢাই-: 
লেই আজ যদি বাস্তবে ন। পাই, .২৩ ক্ষতি রি 

নাই। আমাদের কল্পনাতেই সে মর হয়ে 
থাকুক--তবখেই তার সত্ীবনী প।ক্ততে 

অনড় বাস্তবেও প্রাণ মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে। 
এই গারপূর্ণ মহ্মার নিটেল- সৌন্দর্ধ্যই 
আমদের জীবনের কামা। অরূপ হতে, 
তার রূপে অবতুরণেই বন সাথক। তাকে 

ধ্দ পাহ, তবে আর ক্ষতিতে গী।ড়ত হুৰ 
ঘ।-বচ্ছেদে মুড হব না। 

ক | 

আঘাতে ।বচ(লত হয়ে একট। মন বলে, 

জগতের সঙ্গে “কোনও সম্পর্কহ- রাখতে . 

নাং। একআমাদেন বৈরাগী মস। [কন্ধ 

অনুর!গী মনও যে আছে--সে ভে এও সহজে 

মায়! কাটাতে চায় না।  অগ্ুরগের প্রলেপে 

হদয়ের ক্ষত গুকমে যায় আখ।এ.মাগ্ষের 

সঙ্গে মানুষ [বাচত্র সম্পকে বধ পন্ড? 

এর ম|ঝে কোনটারে সত্য বল্ব 1 ফোনটা! 
জাখনে॥ একমাএ কাম্য হবে? আগ্রভার 

দৃষ্তে ৩৭ কোনও ম।ন|ংপ। ছতে পারে. 
ন।। বৈগ1গ/ও পত), প্রেনও স৬)। |কন্ধ 
বাস্তব গে উওয়েদ (মল দেখতে .পাহ। 

অথ অঙুয্য।মা বগছেন, ডওয়ের 
মগলেহ সত্যেন পু প্রকাশ । প্র্াশের 
পথ শ্রশ। তে । অ।থতেন পারধণ্ডে গন্য" 
মনের তে শব।৭ পা ৩।কহ +৩) খন করে 

৬০৪;৬৩ ২ উঠ০ বসে সনাংন। . 

দাহ হবেনা আবম জন. 
1০১ ৩০৭ মলেও পক খর্ব হ্গে রি 

থ। ৫ ০৪12 1৭1 ৩1৩ সংস্কদবশে 

৭1৩ ক্ষত হলেও আশফা নাছ । 'নণের 
[৭1৭89 খব্ব ংণেহ ন৩) সুপ: খুকিতে . 
প্রক।স হবে। ৩ধল লত্য বাধ মগেন ঝ।গান। 

 ধসোতাথলে আর ভয় ক 1. 

: রঃ এ ও ৮ ই নর 

সরল" বি 



সংবাদ ও ব্য. 
১ 

আবাশ্র»মপহ বাগ [বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধে বত গা 

মঠাধিষ্টাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব পুরীধামে ভাবে আলোচনা হইবে, ততই ধরা জগতের 
 অব(স্থতি কাঁরতেছেন। বিবেষ কোলাল প্রশমত হতয়া সত্য 

গ্বমিমায় প্রকাশিত হইবে । পাজ্গবাণীর” 
. গ্রবন্ধ-সমূহ স্থাচস্তিত ও অভিনব তপ্যপরি- 
আগামী ২৯ শ্রাবণ বৃহ'্পতিবার ঝুলন পূর্ণ। ইহার কিরদংণে হন্দীভাযা/৪ প্রব- 

| পুর্ণিন। তিথিতে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত দ্ধাদ থাকে। বাধিক মূল্য ৩২ টাকা 

মঠাধিষ্ঠাত! পুজ্য পাদ শ্রীত্রীম স্বামী নিগমানন্দ মাত্র। আমরা নবীনা সহযোগিনীর দীর্ঘ, 

পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথিমহেত্সব অন্ু- জীবন কানন। করি। 
'হ্টিত হইবে । আমর। সাধু; ভক্ত ও র্ধাদপণের নিবেদন 

গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎ- বিগন্ত বগুড়ার ভক্তসম্মিলনীয় গ্রস্ত বা- 
সবে যোগদান করিয়া অ।নন্দ বন্ধন কারতে মুসারে  সাম্বপনীর  সদন্ত তক্তগণ 

সাদরে আহ্বান করিতেছি। উক্ত দিবসে সক-লই বখাসাধ্য "আর্ধ, দণণ” পাত্রকার 
'লারন্বত মঠ।স্গত শগীরাঙ্গ সেবাশ্রমের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে চেষ্টা না রবেন, 

বগুড়াস্থিত শাখাশ্রমেও জন্মাতাথ মহে।ংসব এইপপ স্থর হ্হুয়।ছল। ৩পপ্রধান। বত" 

জন্মহ্মহোতুশব্ন 

. 

ও ষ্ঠ বার্যধক উৎসব, অনুষ্ঠিত হইবে। মন বে আমরা অধিকসংখ/ক সা্রক 
| মুদ্রঠ কায়াছ। “আর্বাদর্পণ” কাহারও. 

“জিনবাণী” ব)।ক্তগত সম্পান্ত নহে--ইহ।র সমস্ত আর 
অত্রত) সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরঙগ সেবা- _ ক্কলিকাতা, ১৭১৯ শ্য'মবাঞার ত্রীর্ . ৃ 

ভিভিত জরিনা রিনি তি? অযাধদিরের [শিফ। ও সেবাকলে ব্যায়ত 
মি জা হুহয়া থ|কে। সেবাব্রত উদ্ধ।পন সহজ. 

মাসিক সুখপত্র।-আমর! উক্ত পত্রিকার দাধা ব্যাপার নছে। আমরা সকণের সম- 
বৈশাখ ও টাঃষ্ঠ সংখ্যা প্রাপ্ত হহয়।ছি। জৈন- বেত চেষ্টা! ও সছ1গৃভুতিগ উপর [নভ৭ কন্সি- 

ধর্পের সত্যসমুহ বর্তমান যুগে বঙ্গবাসীদগের গাছ কৌপীপমাত্রৈক স্ঘল এ এ গুর- 
ৰ হলঃ তর ব্যাপ।রে হয়াছি। ভরসা আছে, মধ্যে প্রচার করিবার খোধ হত ইহাই প্রথম ধং রি রঃ ৯, ৃ ঃ রা চি 

' প্রয়াস । জৈন ধর্শা, দশন ও সাহিত্যের মাঝে প্রণো/দত হইয়া শ্রীগুরুর মহৎ উদ্দেঠ সন্ধির 
'. ভারতীয় সভ্যঠার হাতছ।সের যে এক বিপুণ সছায়তাকলে সদন্ত ভক্তগণ শ্বীগ ২01 ৬শ্/ত 

অধ্যায় সম।হিত রহিয়।ছে, ইহ। সুধীবৃন্দের রক্ষ। কারতে যথাসাধ্য যত্ববল &হখেন। 

 ক্মগোচর নছে। বঙ্গবাসীর নিকট অতীতের এ বৎসর অধিকসংখ্যক পাত্রকা মু্রশ করা 
সত্বেও সদন্তভক্তগণের ।এক।ঝকঝ-চেষ্টায়। 

এ উদব|টিত খৌরবমঃ ইতিহাসের 'এক পৃষ্ঠ। উদবটি সাররাজিনিমকে ভরা ভারহেতু খাত 

হইতে চলিল দেখিয়া আমরা আনন্দিত হুছতে (হবে ন। ঝালয়াই 

ছইয়াছি। সত্/নিয্ের আক।আ। লই বিশ্বান। 1 



( সনাতন ধর্মের মুখপত্র ) 

(4৯৬৭৩4৪6৬৭৪ উ5৬৫৪৫৬2৫কাথহভটি9ট 

এম্ণ মর্ম শাব॥ ৃ ৪র্থ সংখা 

বডএ৪গজব উঠ বউযউিএউপহ৪ত ডি 6চউসিউির _ 9 ঠব5হউহ58512 

্রহ্মণম্গতিঃ 
£. [ খখেদ সংহিতা--৩২১ ] 

গণনা কা গপপতিহ হলাসমন্ছে 

| কহিৎ কবীনাম্ুপমশ্র বন্তমহ্ম। 

| জোন্প।জহ আ্রলাপ।০ শ্রমাশস্পলজ্ঞ 

অঅ নঃ শ্ৃ্খল,ভিন্ডিঃ শীল স্াদনক্ম১। 

ছেবাঁস্চিহ তে সত্তা প্রা্চেভলো 

₹. ম্বহস্পততি অজিঞি শ্রহ আাগ মআনজ্2 1 

উজ! হল স্তুর্ো! জ্যোতি অহো। 

এ লিশ্রেআনিজ্জনিতা। ব্র্সীপাসসি ॥ 

আবিব্/খণ সঙ্সিল্লাপস্তমাওস্স চি 

, ই্যানিঅন্ত০ ক্স, স্য ভিষ্উ্বি। 

'ন্বুহস্পত্ভি ভীম মন্মিভ্রদজ্ভক্মও 

জআক্ষোহণ০ গোঅ্রভিদ্০ স্সবিদান॥ 
১৩ 



_ চ্ষুশীতিভির্শরসি ত্রাস্ত্রসে চস, ৃ 
জ্বহ্গ্তভ্যও হ দার্ীল্ লং তহঞমণহে$ অ্সন্থীহ $ 
7 

ভঠানন্বপলো। ন্য্যুমীল্ল্ি 
্বহত্পত্িজ আহি তত তে সন্ধিতড়াম্ 

(দে তুমি গণপতি-করি আবাহন, 

ক্বিদেরও কবি তুমি__কীত্তি তব বিশ্বে তুলন 

শ্রেষ্টেরও নমস্ তুমি, ব্রহ্মবিদু বেদ-অধিপতিত 

£শোন এ আহ্বান, দেব, এস যজ্ঞে হরিতে ছুর্গতি $ 

প্রাণের প্রেরক তুমি, দিব্যজ্ঞাননে নিত্য বিভূষিত- 

বৃহস্পতি-বজ্ঞভাগে দেবগণ হু”ল হরযিত ; 

গড়িয়াছে বিশ্বে খা ভ্্যোতির্পায় রবির কিরণ . 
ভব জ্ঞানদীপ্ডি হতে তেমনি এ বেদের স্ফুরণা 

স্তব্ধ করি নিন্দুকেরে, জীধারের বঙ্ষ বদারয়া 

খতময় জ্যোতিত্বান্ দিব্য রখে জারোহিলে গিয়া & 

গ্ভীম রখ, বৃহস্পতি, অমিত্রের কীপায় পরাপ- 

রক্ষোতাতী, জভ্রতেদী, স্বর্গপথে ভার অভিযান 

দিয়াছ শরণ ভারে-__পুণ্যপথে সাথী তুমি তার-? 
অর্পে যে ভোমারে হুবি-_তারে নাহি স্পর্শে ছুরাচার ] 

রহ্ষতেধী জনে তুমি দহ, দেব, দর্প করি চ্র-ক 
ভিধ মহ মহিমায় ত্রিভুবন করিয়া 8 



এমনি করিয়াঞলঙ্গীতের উছামে তিন দিন 
ক্ষাটয়া গেল, কিন্ত নন্দের প্রাণের পিপাসা 
তো মিটিল না। যেদরশন যাচিয়া তিনি 
ছুটির আপিয়াছেন, রটাহ! পাইবেন কি না, 

তাহার ইঙ্গিত তো তিনি পাইলেন ন!। 

মনিরাঙগনের অদূরে পুরো হিতে তাহাকে 

দেখিয়ছে, মুগ্ধ হইয়া: ঙাহার গীত গুনি- 

যাছে। গ্রামবাসীর! সাননে তাহার সর্দন! 

করিয়াছে-_কিন্তু এ গাগল কিসের অন্ত দেও- 

যান। হইয়! ফিরিছেছে, তাহা তো কেন 

বুঝিতে পারে নাই। আর বুঝিলেই বাকি? 
_-অন্পৃ্ঠ পারিয়াকে মন্িগে প্রবেশ করিতে 

দেওয়ার কথা তে! কেছ কল্পনাই করিতে 
পারিবে না। সাধুর়ণ যাগুষ বুঝে, ভাব 

ছয় হইতেই মুন্দর,পধ তাহ! যাদ কোনও 

চিরপোধিত সংস্কারকে আঘাত করিতে 

আসে, তবে তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করা 

চলে না।' ঈ 

এদিকে নঙগের্র প্রাণে দরুণ জালা । 

ধেআনন তিনি সকুকে পৃরিঘু! ছুটঃ। আ!।গয়া 
ছিলেন, আশাড়ঙ্গের $& মনশ্যাপে 5 দিন 

দিন গুকাইয়।' ঠিতেছে-বিরহ্রে আর্তনাদে 
বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইর| উঠ্টিয়াছে। মানুষের উপর 
্টরসা করিবার কিছুই ঠনাউ, রি শ্হিনি 

জালেল । বিন রুপ$র াধীল। 1:17 8. 

দাক্ঠাল হবে? কাছে ধাওয়াক কখনও 

পা পাওয়! যায়না, পরতলেত চিরে 
যত তাহাকে ধরিয়া রাতে পারা ধান? 
নটরাঙজ ছাড়া নন্দে্, আর কে আছে? 

শৈশবে অন্য হগৈয মারে চ]কতের নত 

১ 

তিনি হার দেখা পাইয়াছেন, আজ পরিপূর্ণ: 
যৌবনে সেই শৈশব কল্মীমাই বাস্তবের মৃষ্ধি 
ধরিয়া প্রাণের আঙ্গিন। আলো করিয়া দড়াই- 

যাছ--কিদ্ত পঞ্চেনিয়ের।স্পর্শে সে করনা 

সাথক,'হইল:' কোথায়? **তিনি'ওধু অরূপ 
চাছেন না-তিনি? রূপেরও, ভিথারী তাহার 

দিব্যানুভুতিভে (রূপে-অরূপ আর । অনূপে 
রূপ যে অচ্ছেস্থ বন্ধনে জড়িতএ রহিয়াছে। 

তাছ!র প্রাণে পিপাসা জাগাইল কে;?-.. 

নটরাজ। আপনি মাচিয়া; আসিয়া মিলনের 
সকল: বাধা দূর করিয়! দিল কে 1 নর" 

রাজ। ডমরুধব।নডে প্রাণে প্রেমের কাপন 

তুলিয়া! ঘরের. বাহির করিল কে? _নট- 

রজ। স্দীতের আনন্দে " অভিসারের প্ধ 

ছারা [দল কো1--সে-ও সেই নটরাজ। 
আর আদ ভাহংর সেই নটরাজ হয়ারে 

ডা.কয়া ফিরাইয়া দিবে? এতই নিষ্ঠুর সে এ 

নন আর ভাংবন্তে পারিলেন না। হাম, 

গুহ ফাটিয়া) অশ্রু নিঝর ঝাবয়া মাতে 

এ কু 218 পুলক বিনা ৮:77 | 

তন হত জা কি 4৫,491] এনে? এ ঙ' 

বয মু ৩৪ রগ নস শান করতে [দলে 

তান! ভোম'কে চাহ পা ন1-তাহ মর্্ব- 

মরিতোছ।--কিন্ত 

১.4 আাতার মাঝে -»।মার শ্বন্ভি অজের 

ছমূ-শীঃল স্পশ দ£সা ছমাঙ উম্মনী করিয়। 
'মি' বু ঝঙে পারিতেছি 

ন. টু এহন গা ববিগ | ছে নটহাজ, আর 

ক জী? কপাল? নন্দ অবশ হ্ট্য়! 

_এলর। পাড়লেন, রি কার্ষলি থাময়। 

দাশী সম্গীণে জিম: 

(51:০৮ কেগ হি 
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গেল। চারিদিক নির্তৰ--কেবল বাথার উপরে 

চতুর্দনীর আপুর্ণ টা্,নীরবে হাসিতে লাগি 

এদিকে মন্দিরে ধস দিন এক অভিনীয় 
কাণ্ড হইয়াছে। চিদত্ঘরসের পুরোহিতের 

সংখ্যা, ২৯৯৯--ম্য়ং নটরাজকে লই! ইছা- 

(ঘের ভিন সহশ্র সখ্য! পুরয়াছে। এই 
পুরোহিতের সকলেই সন্গ(সী-লোকে 
ইহাদিগকে শিখাব্তার জন ভক্তি ক'রয়। 

খাকে। নটরান্দের মত্ট ইঠর1 নগ্রকায়, 

'বিভৃতিলিপ্ত, কুদ্রাঙ্ষভূষি | সে দিন পৃর্ণম। 
প্রতিদিনের মত অভি গ্রতৃযাষেই পুরো হতেব] 

প্রান করিতে গিয়াছেন। কিন্তু গ্রাথান পুরো- 

ভিত আন্িয়। দীক্ষিত যেন অন্তদিনের ' চেয়েও 

কটু বেশী গম্তীর_যুখভাখে সুই সংশ- 

প্র ছাপ পড়িয়াছে। জান সমাধু কিয়া 
কর্ে না যাইয়। পুয়ে'ভিত সকলকে দেদ্দিন 

দেবসভা|গুহে ড/কিলেন। এইটী পুবোহিত- 

£দ্বিগের মন্ত্রণগৃহ । আনেকের মন নানা 

চিস্তায় তোলপাড় হটতেস্িল। পুরোহিতের 
অসবয়ে, আহবনে তীহাবা বিশ্িত হইকেন 
ন।। সকলে নীরবে সভাগৃহে তাহার আনুসবণ 

ক্লরিলেন। 

পেবসভ।য় আলিহা আগ্রা দীক্ষিত 

চর বী্ঘরে সকলকে সন্বেধণ কারয়! ঝলি- 

কুন, ভাই সব, আম কাল রাত্রতে এক 

অর্ধ গ্ দেশিয়াছি। তান শাতপর্যা 

কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন। বলিমই তোস- 

দিগকে স্বপ্নকথ! শুনাইবার জন্য ভাকয়! 

আনিয়াছি। 
স্বপ্ন দেখিলাম, মটরাঙজ পেন আমার 

কাছে আসিয়া বলিতেছেন-_-'মন্দিরাগনে অজ 

ভিন দিন বরিয়! যে পারিয়া আমাকে গ|ন 
জনাষটতেছে, সে গ্বামার পরম তক 3 সে 
জয়াকে মেখিতে চায। হোমর। তার্ধীকে 

ভাবাদর্পণ | ১৭শ বধ ধর্থ সংখ্যা 

দেবদর্শন করাষ্টবে। কিন্তু: তাহার পূর্বে 
 ভগ্ছার দেহ সংস্কার ঘর! রিশুদ্ধ ও ব্রান্মণোচিউ 

কারিয়। লটবে 77এখন হায় কি করিব, 

কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি না ।” 

সভস্থ- সকলে। নীরবে গ্ারঞ্গরের দু 
চাওয়া চ।ওয়ি করিতে লাগিলেন। লতার 

নিশ্তব্ধত৷ ভঙ্গ করিয়া তীয় পুরেছিত কুন 
দীক্দিত উঠিয। বলিলেন “আশ্চর্যের বিষ 

'আঁমও ক।ল রাত্রে অবিকল এই শ্বপ্রই দেখি- 

যাছি।” তৃতীয় পুরোহিত শুভ দীক্ষিতও সেই 
কথাই বলিলেন । ক্রমে গ্রাক।শ হইল, নটরা 
গতরাস্ত্রে স্লকেই নন্দ পারিয়াকেঃ' বাঙ্ধণ 

করিয়। দেবদর্শন করাটতে ছচুজ্! দিয়াধ্ছিন) 

এখন কি করিয়। নন্দের দেহ সংস্কায় 

করিতে হইবে, তহ।ই বিবেচ্য । অনেক যুক্ত 

পরামর্শ করিয়। শেষে স্থির হইল, নন্দকে অগ্নি 

ছার! [বগুদ্ধ করিয়া মন্দিরে গ্রাবশ করাইতে 

হইবে। আপ.পি। দীক্ষিত মন্দিরাজনে আচে- 
তনগ্রায় ননের কছে &ই সংবাদ লইয়। 

গেলেন এদিকে শীন্রাদনে এক গ্রকাও 

তাগ্রবু গড করা হুইল । 

পুরাঠিতির কাছে নটরাঞ্ধের আদেশ 

শুনিয়া ল্দের আনন্দ বুক ছাপাইয়! উঠিল! 
পঙ্গু ১ আমার ভব ভোপনাই! হায় গো 

বন্ধু, শ্বণকের আশ্বাসে তোম|র প্রাণে কত ন 

যম দিয়ছি! আম তোনার চাহি 

কি ?- যুগ যুগ ধারয়া তুমিই না আমায় চাহিয়া 

অ1সমছ! ভালপাসার অভিমানে অন্ধ হইয়া 

ছে!মর প্রেমে অমি এবিশ্বংস করিয়।ঠি বন্ধু 

-তুনি নিঠুধ পীড়নে পীড়িত করিয় আমার 
সে অপরাধের পাঝিটদাও। * তুমি আমা 
সগ্রিপনীক্ষা করিবে বব? তে।মার গ্রেষের 

আগুন আমার শিরা পিরার জঙিয়। উঠি 
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আগুন যে তুষারের যত লীঙগল, মলয়ের মত 
প্রতি । ক্তে।মার.রুত্র আহ্বানে আমর 

কণে ভ্রমর গুঞজনের মত, বীর্ণারি বারের 

' সত |--৪গো,হ্ধউ গে। বন্ধু যা.” 
ঘ. ; 
4 না ভানাবেশে টলিতে টলিতে মন্দিরের 

ধিক :লিলেন। সন্ম্পই প্রচ তেজে 

উগ্িকজ আঅপিতেছে--এহার চারিদিকে নট, 

৯৭ দীক্ষতের। দড়াতয়া। দুর হতে 

প্রনন্দের লব! শ্রদ্ধায়, তায়, পিশ্য়ে এই অপ- 

গত "১,দাপতে লাগল। দীক্ষ*রা 
শষ ণপ্র তমার মত নিশ্চল গাভীর্যা দাড়া" 

ইউ খাঠয়াঙ্েন--ন্যুথে ভীষণ আগ্ল গাঞ্জ, 

তিছ-নন বান্জ্ঞাপকীন রয় -উৎশ্িপ্ত 

ভিএটুহি লঃয়া ভগ্রগর হইতেছেন 'পশ্চাতে 

ঈাকিগ) দাখচঠ। সকল হাবল বেগে বাতাস 

বাতে ক: গিল) ছারির লেপিঠান শখ অ।ক।শ 

পরশ করিল-ননদা নিষ্পলক, 

ধীঞ্ে ধারে না আগর 

চেঞ্চনা হন, 

পুণে ক্টাক্ঙতলু। 

কুগ্ছে গ্রে করিণেন। 

ক(বপর যাঁ। খ্ঘটিল, গ্তাতা চাজ্জেয়। 

ভীষণ ধুম আস] এন্দক [ঘরয়! ফেলিপ | 
কুতের মাঝে ক *ইতেক্ধে। কেহঠ দেখিতে 

পতল না| সশ্াঃ [কি গ্রেমেরু। আগুনের 

কাছে নর্তোঘ আগুন পরাতৃত জল? 

অগ্ঘ কি নুশার "দহ স্পশঙ করিল না? 

চিন্সম পগতের বিধানের কাজ ড.ঞগতের 

বিধি কি বিপর্যস্ত গঠয়। গেল 1--গ্ানি না । 

সহসা সঞ্জণে [বস্ময়ে দেখিল, নন্দ আগ্রকুণ্ত 

উত্তীর্ণ? হয়! প্ান্দবে আ।াপয়া দাড়াঠয়।ছেন। 

কিন্তু এতে। মেষ্ঠ কূষক|র নন্দ পায় নয়। 

কে এ ভষ্টীঘ-ঢলঢপ তগ্তকঞন-কোতিশুর 

মহাপুরুষ [দিতে 
ভক্তিতে কন্টাকত হয় 

প্ীনন্দ 

দীক্ষিতের! তত্ত ও ভ্বগবানের ভয়ধয নি 
১৪১ 

মন্দির মুখরিত কারয়! ভুলিলেন। 
ভাবাবহবণ ননদ নটরাজের সন্গুথে দীড়!- 

রয়া-ছুইটী হাত শ্রিয়তমের দ্বিকে প্রসারিত, 
সুখে অ।ননোর বিজলী! একি সেই স্থুল- 
দেনধাণা গন, ন। তীভারহই ভাববিগ্রহ? 
ভক্ত ও ভগবানে? ঘুগল ক্লীধুবী দেখিয়া 
পী্ষতেব। কৃশা!থ &ইপেন।: আংপ্রয়া দীক্ষিত 
ভাক্ততে গথগর &ই*। উঠয়ের আরঠি করি- 

লেন। বদ আখার তাহার গঙ্চর্ববিনিন্দিত 

কে গন ধরিলন--- 

“নটর।জী, বন্ধু আমার, নটরাজ-_এই যে 

আম আসয়াছ পঙ্গু |--তুমি আর আম 

ষে এক-!।ন£ তুম তুম আ]ম-_- 

তবে আর দুরে কেশ 1- তে কন টি 

বদ্ধ--য।ত -.” 

ত।খপথ যাহ! ঘটিল. তাহ! সর্বাপেক্ষা 

খিশ্মগকর | উম্মতের মত নলা নটগাজের 

বুক ঝ।পাযর। এক 

আগহন তাঁর জ1105১05 সমস্থ আগত হইয়া 

গে মান সকণে পে তেজ সহা করিতে 

পড়িলেন- সস! 

না প(.রয়। মুচ্ছ-পন্ন হয়া পাড়ল 17 পকাল 
615য়া দেখে 

মান্দণ শুর্ত-_-্নল্দ ক্চোহনাও াই-- 
কেখল মটরাগ্ের চোখের ঞোদুতি; ঠে।টের 

হস যেন আরও উজ্জগ,হষউরা উঠিয়াছে । 

নন্দ__ আপন্দ ; নটবাঁঞ্জও আনন্দ ; নট- 

রাঁজহ নন্দ | অ।ঞও দ[ক্ষণাতোর চিগাঘর- 

থের মান্দপ|ঙজনে হেমন্তের মধুর গ্রাতাতে 

বুমারীরা নটবাগ্জের নৃম্বুতঙ্গীর অনুকরণ 
করিয়া গন-পা।রগার অপরূপ প্রেমের গাথ' 

প।হিয় থাকে । নটরাঁজের (আনন্দ আমা- 

দের হৃদণ্জে অক্ষয় হইয়া থাকুক । গুশা্তিঃ।. 
(সমাপ্ত) ্ 

পরে সাত পা5%া নকলে 

নী ূ 
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প্রহ্মানিল;বিশ্েন লক্ষণ 

গ্রমাণের সামান্তপক্ষণ করার পর সম্প্রতি 

ভাছার বিশেষ লক্ষণ করিবার অবসর*উপ- 

স্থিত হটয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের 

বিশেষ লক্ষণ করা হইবে, কেনন। প্রনাণ 

সমুহের মধ্যে প্রভ্াক্ষ সর্বপ্রথম উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । অনুমান প্রভৃতি অন্তান্ত গ্রমাণ 

প্রত্যক্ষেরই অধীন । তাহা! ছাড়া প্রত্যক্ষের 

গ্রামাণ্য-সন্বদ্ধে কোনও দ্শনিকেরই মতাস্তর 

নাই। [নিয়োক্ত কারিকায় কারিকাকার 

গ্রমাণ সমূহ্রে পর্ধয়ক্রমে বিশেষ লক্ষণ 

করিতেছেন ]__ 

প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ে!'দৃষ্টং 

ত্রিবিধমন্ুমানমাখ্যাতম্ । 

_ হল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ববকম্ 

... আপ্তশ্ুতিরাণ্তবচনং তু ॥ 

-বিষয়সরিকই 1 উত্তিদ্ধেজ অধ্যবসায়ই 

 গ্রাতাক্ষ। তিন প্রকার অনুমান স্বীকৃত হইয়। 

থাকে; অনুমান লিঙ্গ ও লিসীর ভ্নপূর্ব্বক 

»ষইয়। খার্কে। আণ্ুক্রাতকেই ওাপ্তবচন 

বলে। হন 

' প্রত্যক্ষের লক্ষণ 

কাঁরিকাকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন 

"প্রৃতিবিষর়াধ্যবসাফে! ঘৃষ্টম্।” এই বাক্যে 

প্নুইম্* এই পদদ্ারা যাহার লক্ষণ করিতে 

হইবে, সেই লক্ষের নির্দেশ কর| হইয়াছে। 

বাক্যের, অবশিষ্ট অংশটুকু লক্ষণ। লক্ষণ 

, কি করে ?--ন। সঙ্জাতীয় ও বিজাতীয় বন্ধ 

সমুহের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা ধর[ইর| দেয়। 

"্প্রুতিবিষয়াধ্যবসায়”_-এই  লঙ্গনটাষ্থ 

প্রত্যেকটা অংশ ভাঙ্গিয়৷ বুঝিতে “ছুইবে ৯ 

গ্রথমতঃ দেখি, বিষয় কাহাকে বলে। বিষ 

শব্দটা বন্ধনার্থক সি ধাতু হইতে নিষ্পর ॥ 

যাহা! বিষয়ীকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনুবন্ধ করে 

তাহাই বিষয়। বিষয় জানকে খ্বরূপ দ্বার 

নিরূপণযোগ্য করিয়৷ থাকে, ইহাই ৮ 
ঘার। বিষয়ীর অন্ুবন্ধন। ্ 

বিষয়্-বিষয়ীর লন্বন্ক 

[তাৎপর্য এই, জ্গান অখওয্বরপ, 
ব্যবহারিক দশীয়.-আ[মর। তাহাকে শ্বরূপে' 
ধারণা;করিতে পারি.ন1'। ব্যবহারিক" জ্ঞান 

খণ্ডতত। উহা কি। করিয়া উৎপন্ন]! হয়? 
- ইন্ত্রির বখন বিষয়ের সম্িকষ্ট হয়, তখন 

জনই বিষয়াকার ধারণ করিয়া আমাদের 

গাক্ষাৎকারের যোগা হহয়! থাকে। ইহাই 

বিধয় দ্বার] বিষয়ীর নিরূপণ বা অন্ুবন্ধন। 

"্গ্রঃন বিষয়াকারে পরিণত হয়”--এই কথ|চী 

প্রণিধানযাগা । ধান্তবিক আদর! একটা 

কিছু জানি_ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
জন হইতে গেলে বিষয়ের সহিত ইন্জিয়ের 

ধোগ হওয়া প্রয়োজন, তাহ! বুঝিতে পারি । 

সৈনিক বলবেন, বিষয়দ্বার। হন্জিয়ের 

অ[ভখাত হয় এবং সংজ্ঞানাড়ী দ্বারা তাহ! 
মন্তিফে সঞ্চারিত হইলে বিষয়ের জ্ঞান হই! 

থাকে । হহাতে জ্ঞানের বহিব্যাপারটুকু 
ব্যাখ্যা করা হইল। [কন্ত জ্ঞানের আস্তর- 
ব্া/পারের মীমাংসাঁও চাই__অর্ধাৎ বিষয়" 

জনের সময় জ্ঞাতার কি প্রকার অবস্থা ছয়, 

উপন রখ হত তাহ ঝা 'চাইর' জামকে 



ভরীরণ, ১৩৩১] 

ঘি 'আমি' বলি, ভবে বিষয় জানিবার সময 

আনি (কথায় থাকি, তাহা অনুসন্ধান 

করিতে হইবে। সমস্ত বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বিশেষ 'একটামাত্র বস্তর জ্ঞান আমা. 
দের ব্যবহারিক জগতে হয় না-কেনন| 

ইঞ্সিয়ের দুয়ার খোল! রহিয়াছে, বিষক্- 

উচিজোরও স্বভাব নাই, গুতরা' বিচিত্র 

ঘ্াাভিঘাতের বেদনা সর্বদাই বোধকেন্্ে 

পৌছিতেছে। এই জন্ত বিষয়-জ্ঞ।নকে দেশের 
মাঝে না! দেখিয়। কালের মাঝে দেখিলে 

আমাদের বুষিতে সুবিধা! হইবে । ধর, এই বর্ত- 

শা মূহূর্তটা-__এখন আমি কোথায়? বিচিত্র 
র তিতর দিয়! একটা বিচিত্র জগৎ 

লখদ্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে-_কিন্ত আমি 
প্লই জগতের সর্বত্র । আমার চোখে রূপের 
'সকভিধাত,। কাণে শের অতিঘাঁত, ত্বকে 
মৃদ্ত্ব, কাঠিন্ত, উষ্ণত্ব শীতলত্বের অভিধাত, 
আত্যন্তরিক শরীরযস্ত্রের অভিঘাত--এইগুলি 

লইয়া একটা বহিজগৎ আদার সম্দুখে 
ঘাগিয়া উঠিয়াছে। আবার তেমনি অস্তরেও 
নান! চিন্তা, স্বৃতি, হৃধ-ছঃখের আহা? 

ইত্যাদি চলিতেছে । এই অন্তজগতেগড আমি 
ভাছি। এই বহির্জগৎ আর জন্তঞ্গৎ--এই 

ছইটা ছাড়। বর্তমান মুহূর্তে প্রাকৃত দৃষ্টি 
লইয়। আমার আমিকে কোথারও খু'জিযা 
পঃইব নঃ। আমার জানগ্রাহ জগতের সর্ধ- 

অই আমি--এক কথার বলিতে গেলে আমি 
ঘর আমার জগং অভিন্ন । অবশ্ত বিশুদ্ধ দ্রার 

আসন ইহার উপরে--কিস্তু ব্যবহারিক 
উ্টিতে তো তাহাকে উপলব্ধি করা যাইবে 

না। ঘ্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখি, আমি আর 
সামার জগৎ এই ছ্টীকে পৃথক করিবার 
উপায় নাই-_বতটুকু আমি, ততটুকু জগত. 

. ফতটুত্য জগৎ, ততটুকু আমি। তাই-যদি 

সাংখ্যহত্বকৌমুদী ১৬৫ 

হর, তনে কাহাফে কাহার নিমিত্ত বলিব? 
এ কি জগংই আমি আকারে পরিণভ, না 

আমিই জগদাকায়ে পরিণত? দার্শনিক 
যখন তাদাত্যা-লম্বন্ধে সম্ব্ধ বিষয় ও বিষরীর 
উর্ধেও এক সাক্ষী আমির সন্ধান পাইয়াছেন, 
তখন তিনি হলিবেন, আমিই অর্থাৎ আনার 

কির়দংশই জগদাকারে পরিণত । তাহা হইলে 
জ্ঞানই বিষয়াকারে পরিণত হঞ্*_-এই কথাই 
প্রমাণিত হইল। তবে প্রশ্ন হইতে পায়ে, 

এই পরিণামের নিয়ামক কি? সে কথ! 

এখানে আলোচ্য নহে, তাহাতে পুথি বাতির 
যাইবে ।] 

আমাদের বিষয় কি ?-_ পৃথিবী প্রতৃতি 

ভৌতিক হৃষটি, সথখ-ছঃখ ইত্যাদিই আমাদের 
বিষয়। তম্মাত্র প্রভৃতি হুশ তত্বসমূহ আমা- 
দের বিষয় নহে । তবে উর্ধাত্রোতা যোগীদিগের . 
উহার! বিষয় বটে। 

[বিষয় বুঝিলাম, কিন্তু এ্রতিবিষয় 

কাহাকে বলে ?]- প্রত্যেক বিষয়ে বাচার 

বৃত্তি আছে, তাহাই গ্রাতিবিষয়॥ বৃত্তি, অর্থে 
সন্িকর্ষ। জ্তরাং ইন্লিয়ই এাতিবিষয়। ফল 

কথা, বিষয়ের সপ্লিক্্ট ইন্ত্িরকে প্রতিবিষয় , 
বল! যাইতে পায়ে। | | 

প্রতিবিষয় বা ইল্রিয়ের আশ্রিত যে অধ | 
বসায়, তাহাই গ্রতিব্ষিয়াধবসায়' না গ্রত্য- 

কষে লঙ্ষণ। বুঙ্গির বাাপার্য্থানকেই বলি 

অধানসার | [অব এখানে ব্যবহারিক 

ফ্ঞানের কগাই বলা হইতেছে |] গৃহীত- 

বিষয় ইন্ডিয়-সমূত্ের সননকর্ত হইলে পর বুদ্ধির 
তমোগুণ অভিভ্থত হইয়! যে সব্বগুণের উদ্রেক 

হয়, উহ্বাই অধ্যবসায় । [ এখানে] উপরি- 

উত্ত তখটাই সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষায় ব্যক্ত" * 



ষ্ঠ . 

করা হইল 11. গইহাকে বৃতিও বলে, জনও 

হলে), রহ প্রমাণও বটে। এই প্রাণ 

বারা চেত্নাশক্তির অনুগ্রহ 4] আয়ত্তীকরণ 

হইলে যথার্থ জ্ঞানরূপ গ্রামাবোধ হইয়া 

থাকে৷ [কিরূপে তাচা! বলিতেছি। ] 

 পুক্লুন্য ও শুনি সহ্ঘহ্দ 
; বুদ্ধিতত্ব প্রকৃতির পরিণাম, সুতরাং উহা 

অচেতন। কাজে বৃদ্ধির খ|ঠ1 অধ।বদায়, 
তাহাও অচেভম- যেন ঘট পট ভঙ বায়! 

অচেতন। তেষনে বদ্ধত:তবরগ সু প্রস্তুতি 
বিভিন্ন পরিণামও অচেতন। পুরুষ এই 
স্ৃখছুঃখ প্রভৃতির সচিত যুকু নক্কেন, কিন্ত 

তিনি চেতন। পুরুষ বুদ্ধ:ত প্রাতপিম্মি 
হটয়াছেন, আবার বুঁ্ধর ছায়া তাহাতে 

উপরক্ত হঃয়'ছে। হতরাং বুদ্ধতবেব পরি- 
ধম. জন, নব প্রা 5 পুরষ উপচার চ 

হয়া [তিনিও দেন জুাশী, সুণী, এইজপ 

প্রতিভাত হই; খকেন। এহগাপে বুদ্ধ 

তদ্বের সহত চৈস্তের সম্বন্ধ হয়। বুদ্ধ 
অচেতন; তাহার. অধ্যবসায়ও আগেতন, 

হে: চিংপ্রাগবঘবশতঃ উধাও চেতন"ৎ 

্রতীয়মান ই্ঠয়। 

পরে বিবেন, “এইপপ সংযেগবশতঃ 

তন বু প্রস্থ তও ০১ঠনবৎ হহয়া থাকে) 

আর গুণেরহ কর্তৃহ থাক। সন্বেএ উপণান 

পুকষও যেন টি হণ ।” (কারক ২৯) 

থক । কারক ক1%ও 

খটে- 

টা ॥ ভাঙপর্ব্য 

1 প্রকৃতির আদি বকর মত, উত। 
পূর্বেই বল। হইঘাছু। বুদ্ধ এই মহত্তান্বেরই 

নম্র । বুদ্ধ বাঁগতে আমর! [ক বুঁঝ, 

ভাছাই পেশিতে হন্নে । অনশ্ঠ, গ্রথমণঃ 

সমতি বুদ্ধিতত্বেগই 'আ।লে।চন] করিণ। "ভাঙে? 

গ্াীকৃত স্থির ক্রম বুঝিতে সহজ হইবে? 

] আদ | [ ১৭শ ব-র্খ নংখ্যা। 

প্রথম হইতেই একটী কথা ম্রণ রাখিতে 
হইবে, সাংখ্য তত্ব গ্রককাত ও পুরুষের বিবেকের 

বা পার্থকোর উপর প্রতিটিত। তন্বাস্ববী, 
যাত্রেই জগতততবু জানতে চ।খেম, উহা 
কারণরহন্ড উত্তেদ করিতে চাহেন। জগস্তে: 

যে কাধ্য দোখতে গাহতেছি, উহছ। $&ঝুঁকট। 
অপু স্থির পস্ত নছে_বিভর্ন পরিণাষে র 
উ€। ক্র.ম আবর্তিত হইয়া চলিগাছে। সুতরাং 

কারণের অনুসন্ধ/ন কারতে হলে ক।হ!র ধরি- 

পাম এসং কেন বা পারণাম, হার উত্তর চাই? 

অথাৎ উপ।দ।ন কারণ ও [নমিন্ত কায, 

এক ছুহটীর জ্ঞান ১ই। বে এই ছৃইটী, 

ক।রণতন্বকে ছুহটী স্ুম্পষ্ট সংস্কা দিয়াছেন-- 

উপাদ[ন_-শক্ত, |নমিত্ত_চৈষ্ঞগ্ | চৈতন্যেরই. 

শক -হ্থতরাং এই যুগলের আনন্যধার]) 

জগতের অধপ্তন আভপ্যাক্ক পর্যন্ত বহির! 

চালগাঙ্গে _ পৈদ।স্কের 'এঠ আ্ছুভাত বুঝাই- 

বর ৪25 উপ।দ।নকে জড় না পির শক্তি 

বাগল।ৰ। জড় শাকরহ রুপাস্তর। 

কিন্ত সাংখ্যকার এট ুত্বটা একটু বত 

ভবে দেশিয়াছেন। গুর্বেই বলিয়াছি বিপেক- 

জ্ঞানই সাংখাঠার মেরুদণ্ড । এগ (ববক- 

জ্ঞানের বলে চৈহগ্ত ও জড় এন দুচটা ]বরোধী 

শন্ব সাংখ/কাবফে উপন্তিত করাত ভাবাছে। 

কিছ দিরোন থ|কিলও উভাংয়ণ »মন.য়েই 

ক!স। জগৎ চপিশ্চেছে। 9*রং ক্যা বখ7 

কারপার জগ্ভ সাংখাক।র:ক এক ততে এক 

আন[দিসিদ্দ পরিণামশান্জ খ্বাকাৰ করিক্তে 

গ্রাকুৃতি তনা[দ, হঙঃপরিণ|মী, 
অভমত। 

হঙয়াছে। 

নিত বাপু ভাত সাংশোর 
তাহা ছাড়। গ্রকাত পরার্থ। অর্থাৎ তাহার 

ব্থে কোনও প্রবুত্তিই নাই, পুরুষের ভোগ 

ও অপবর্গ পধন করিপাক় ০ তাহার প্রবৃি। 
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ইহাও সংখ্যকারের মত। ইহ!র পর স।ংখ্য 

কার আবরে প্রকৃতির প্রতি পুরুষের নিত্য." 
সাপিধ্যও শ্বীকার করিয়াছেন। এই কথাগুলি 

হ্বীকার ন|! করিলে জগংতব ব্যখ্যা কর! 

চবে না। অভিজ্ঞ পাঠক €বদাস্তিক ও সাংখা- 

ফার উভয়ের মত তুলনষ করিলে দেখিবেন, 

কাধ্যতঃ জগৎ ব্যাখা। করিতে গিয়া উভয়ে 

এক স্থানেই উপনীত হইয়াছেন। . ধারা 
উভয়েরই এক, কিন্তু দৃষ্টি বিভিন্ন। সাংখ্য- 
খিষ্লিষ্ট করিয়া! দেখিতে চাহেনঃ বেদান্ত 

াহেন সংগ্লিষ করিয়! দেখিতে । এইজন 

পুরুষ ও প্রক্কৃতির সম্বন্ধনিণয়ে উভয়ের ম!কে 

এইরূপ ভাষার ভেদ ঘটিয়াছে! ফল কথা, 
সাংখ্যতত আলেচনার সময়ঃ:"আমাদিগকে 

সর্বদ।ই বিবেকজ্ঞানের তাৎপর্যের প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখতে. হইবে। 

উপরের বিষয়টী। প্রণিধানসহ আলোচন। 

করিলে বাচম্পতি মিশ্রের পূর্বোক্ত কথাগুলির 

তাৎপর্য সহজেই বুঝিতে পার যাঁইবে। 
প্রকৃতির বিকারগুলি যেন এক একটা খাপ 

মাত্র--চৈতন্যজেোতিঃর প্ষুরণের এক একট! 

বিশিষ্ট আবহাওয়া মান্র। উতভার মুলে সর্বত্রই 

বিবেকদৃষ্টি দৃঢ়নিবন্ধ রহিয়াছে বলিয়া এই 

খগাগুলিকে আমাদের জড় বল! ছাড়! আর 

উপায় নাই। কিন্তু উহাদের তাঁংপর্য্য 

বুঝিতে হইলে বৈদাস্তিক বা পৌরাণিক পরি- 
ভাষায় বুঝ।ই সহজ--কেবল বেদাস্ত যেখানে 
দুইটাকে জড়াইয়! এক অনির্বচনীক্ন তত্বরূপে 

প্রচ্যক্ষ করিতেছেন, সেখানে সাংখ্যের বিশ্লেষ 

দৃষ্টি লইয়! ছুইটী তত্বকে পৃথক রূপে ধারণ 
করিতে হইবে? 

এই ভাষ্ব দেখিলে ক্স।মরা সাংখ্যের মহত্ত্ব 
ঝ| সমষ্টি বুদ্ধিতবকে উপাদানের দিক দিয়া 

সাংখ)তত্বকোনুদী 

শুদ্ধসন্ব ব| ইচ্ছাশক্তি বলিতে পারি। বোর 
আবার তাহার অধিষ্ঠাতুচৈতনত মহাবিষুণকে 
নিমিত্ত্বরমে এই সঙ্গেই দেখিতে পাইবেন! 
মহত্ব ভ্াহা! হইলে সুষ্টস্ুখ অবস্থা । মনু" 
সংহিতার টীকাকার কন্ুকভট অতি প্রাণ 
ভাবে উভয় মতের সামগ্রন্ত করিয়া স্যিতস্ব 
বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-- 

“অবা।কৃতমেব প্রকৃতি ইয্যতে। তস্য 

স্যুখত্ং স্ষট্যাপ্তকালযোগরূপং__তদ্ধেব মহ- 
ততত্বং। ততো "বহু স্তাম্* ইতি অভিমা- 

নাআাকেক্ষণকালধেগিত্বম অব্যাকতস্ত অহ- 

স্কারতবম। তত আকাশাদিপঞ্চভৃতহুক্মাণি 
ক্রমেণ উৎপন্ননানি পঞ্চতম্মাত্রীণি। তত- 

স্তেক্কয এব স্থুলানি উৎপন্নানি পঞ্চমহাভূতানি।” 
ইহার আর বিস্তৃতি নিশ্রয়োজন। 

সাংখ্যকার এই অবস্থাগুলির মাঝে প্রন্কতি 

হইন্সে বিবিস্ত করিয়। কেবল পুরধের 
গ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাঁখিয়াছেন মাত্র । 

সাংখ্যকার প্রক্কৃতিকে কোন্ অর 
অচেতন খলেন এবং তাহার পরিণামভেদ 

দ্বার জগতের কোন্ কোন্ অবস্থাকে চিষ্ঠ 
করিতে চাহেন॥ অতঃপর তাহার তাৎপর্য 

গ্রহণ করা! কঠিন হইবে না। মূল রহস্তটা 
আয়ত্ত করিতে পরিলেই আমরা কেবল মাত্র, 
নৈয়ায়িকের যুক্তি প্রয়োগ করিয়৷ পরব্রী 
সি্ধান্তগুলি আরত্ত করিতে পারিব। যেখান? 

গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন 

হইবে, সেখানে মুল রহস্তের সঙ্কেতে অর্থ 

অবধারণ করিলেই চলিবে। 

্রকৃতি অচেতন: ৃ 'গ্ুতরাং বুদ্ধিভন্থ 

অচেতন, বুদ্ধি অধ্যবসায়$ অচেতন--অতঃ- 

পর এই কথাগুলি শুধু ভায়াছুসারে সাজাই), 
৯্প্ী+ 
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গেলেই চির। বুঝিতে হইবে, লংকার 

দীর্ঘ ধ্্পটাকেই লক্ষ্য করিতেছেন
 ! 

£ *, তারপর একটা কথা৷ আছে, স্চিখ. 

্রভৃতিও অচেতন ।” এই কথাটায় অ।মাদের 

একটু গেল £িকে। কারণ সুখ এ্ললিতেই 

- আমরী তাহার সঙ্গে অন্ভৃতিকে জড়াইয়া 
রক)” হুতরাঁং) সুখ বুদ্ধির ধর্ম এবং বুদ্ধি 

চজচেতম +রলিয়া),উহাও অচেতন-_-সহস! এই 

'িখাটা বুঝিয়! উঠিতে পারি না। কিন্তু এখা- 
নেও মনে রাবিতে হইবে, জড়াজড়ি ভাবটা 

সাংখ্যকার মোটেই আমল দিতে চাহেন না। 

দুখের বেলাতেও ' চৈতন্যকে বিবিক্ত করিয়া 

*লও-্চিন্তবৃত্তির একটা খোলস মাত্র পড়িয়! 

থাকিবে| এই সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে 

দুইটা কথা বলিতেছি। 

"চেতন জবর অচেতনের পার্থক্য নিরূপণ 

করিতে ঈদ ইকটা কথা ম্মরণ রাখিতে 

কুইবে- চৈতন্য নিত্য সৃতরাং পরিণামরহিত, 

ধক ঘ্ীপ্রিণীনী. | অবশ্ঠ পরিণাম কেন 

ক্র, তাহার কোনও তাত্বিক.'ব্যাখ্য। সাংখ্য- 

কার দের নাই, দিবার প্রয়োজনও বোধ 
হরেন নাই--তিনি শুধু পরিণাঁমকে নানিয়। 
'আইয়াছেন। বেদান্তী চৈতন্াত্রিত শক্তি 

স্বীকার করিয়া ইহার মীমাংসা! করিয়াছেন। 
সে যাহা ধ্হউক, যেখানেই পরিণাম দেখিব, 

সৈখানেই; থুঝিব, প্রকৃতির খেলা জ্দড়েরই 
পরিণাম |, এই পরিণাম সংসাবধিত হয় 

খগত্রয়ের ..দাহা্যে। * ইতিপূর্বে বলিয়াছি, 
তিনটি গুণ "জগতের তিনটি বিভাব মাত্র_ 

বাহিরে তাহার! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও সঙ্কোচ 

রূপে, অগ্লিবেদনাতে সুখ ছঃখ মোহরূপে 

জগতের পর্বত ছড়াইয়। রহিয়াছে। এখ|- 

নেও শুধু খ1পটাই দেখিতে হবে, অধিবেকীর' 
মত সব একাকার করিয়া দেখিলে চলিবে মা । 

যর্টী দেখি, কোনও তত্ব এই তিনটী 
গুণের প্রাদুর্ভাব ও অন্ভিভব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, 

তবে বিন।বাঁক্যে তাহাকে জড় বলিয়। স্বীকার 

করিব। ব্যষ্টি বুদ্ধিতেও স|তিক, রাঙ্জসিক ও 

তাম[সক ভেদ কর! চলে । গীতায় ইহার সবি- 
ভ্ত/র বর্ণনা আছে । সুতরাং গুণস্পশ দেখি- 

যাও বুদ্ধিকে অচেওন মানিয়। লইব। শুখন 
স্থথ দুঃথখকে অচেতন কেন বলিব, তাহার 

আরও দুইটি সঙ্কেত বলিতেছি। 

প্রথমতঃ সুখ আপেক্ষিক সভা-উহার 
হাসবৃদ্ধি আছে-_সুখক্কটুখের পরপর শ্রুতি 

যোগিতাই উহার হেতু । ইহা হইতেই 

স্বীকার করিতে হয়, সখ গ্রভৃতি পরিণামী 
হুতরাং জড়। এই গেন এক কথা। 

তারপর মুখ ছুঃখের ফল বিচার করিলে 

আর একটা ;বুঝিতে; পারি। " স্থখ ছুঃখকে 

যথাক্রমে অনুকৃলবেদনীয় ও প্রতিকৃলবেদ- 

নীয় ধর্ম বল! হইয়। থাকে । অনুকূল কিঘা 
প্রতিকূল ভাব গ্রহণেচ্ছ! ও বর্জনেচ্ছ! দ্বার! 

প্রমাণিত হইয়! থাকে। সহজ কথায় সুখ 

গ্রহণ করি, দুঃখ বর্জন করি--এই আমাদের 

কাজ। কিন্ত এই গ্রহণ-বর্জন ব্যাপার যদি 

সম্পূর্ণ যন্রবৎ সংসাধিত হইতে পারে, তবে 

নুঃখদুখ হঈতে অনুভূতির অংশটুকু বাদ 

পড়িয়! যায়। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এই 

সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে। 

একট1 ব্যাঙের মন্তিফ ও মেরুমজ্জার 

ংযৌগ বিচ্ছিন্ন করিয়। তাহার দেুকে নানা 

উপায়ে উত্তেজিত ও অতিহত করিয়া, দেখ। 

গিয়াছে, কতকগুলি দৈহিক ব্যপারে সে" 

এমন ভাবে সাড়া দেয়। যাহাতে কানুকুলেন, 
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গ্রহণ ও গ্রতিকূলের বর্জন কাধ্যতঃ অতি 

সুম্পষ্ট হইয়। দেখ! দেয়। এমন ক্কি তখন 

আপাতদৃষ্টিতে একটা অক্ষত ব্যাঙের সহিত ' 

তাহার কোনও পার্থক্যই দেখা যায় 

না। ব্যবচ্ছেদ যত উর্দীকেন্দ্রে হইতে 
থাকে, এই স্থুনিরূপিত কার্যের সংখ্যাও 

তেমনি$বাড়িতে থাকে । পরিশেষে কেবল 

+মর মস্তিফষের সেরিব্রান অংশটুকু বিচ্ছি 
'ক্করিলে সাধারণ দৃষ্টিতে উহার সমস্ত কার্ধ্যই 
ত্বাভ|বিক বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু এ 

অকদ্থায় মার উহার রত ৪স্ফ,গ কোনও 
,প্রন্কতি থাকে ন11, অক্ষত প্রাণীর সহিত 

এইখ|নেই উহার,প্রভেদ। 
উপরিউক্ত বিবরধ হইতে এই গ্রম।ণিত হয়, 

শাং্যতবকোগুরী, ১৭ 
অনুকুলের গ্রহণ ঝ৷ গ্রতিকূলের বর্জন সমৃজী 
সম্পূর্ণ যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে হুতরাং টা 
দ্বেখিয়া চেতনার ম্বতঃস্ক 'র্তির অনুমান কর! 

«নিরাপন্ন নছে। নুখছুঃখের, অনুভুতি: হূইহ্রা 
্বত:স্কৃর্তির অংশটুকু বাদ দিলেও থে উহাদের 
আকুতি অবিকৃত থাকিতে ধারে, উল্লিখিত 
ব্যাপার হইতে ইহাই প্রমিত হয়।& তু 
স্কত্তি  পরগত চৈঠতেরই . বিন. 
অন্ম/পক-_-এই কথাটুহুও এখানে রণ 
রাখিতে ভবে | এই সমন্ত বিষয় পর্যযা : 

লে!চনা করিয়া! স্থখ প্রভৃতিকে অচেতন 
বলিতে কোনও সঙ্গোচ ইয় না।. এ কে্জে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে গ্রাচ্যতত্ব- 

বি্যা সমধিক পরিস্ফুট.হইয় দেখা দিয়াছে। 1 

১ 

কোন্টা বড়? 
শপ পাশ 

সত্য সব স্থানেই আছে-_এই শ্দ্ধাটুকু 
চাই। সংসারেও সত্য আছে, বনেও আছ। 

মূলে সকপ মান্ুযেরই এক লক্ষ্য। লক্ষ্য যি 

হারাইম়া দায়, তাহ। হইলে সংসারে থাকিরাও 

ঠকিতে হুইবে, বনে আসিয়াও ঠকিতে হইবে । 

আবার আকৃতি-প্রকৃতিতে সব মানুষ একরকম 

নয়, সকলের রুচিও এক নয়। তাই কারু 

কাছে সংসারই ভাল লাগে, বারু কাছে বা 

বেন:ওন্গলই ভাল লাগে। এর মাঝে কোনট। 
সভার, কোনট। মন্দ_-_-এ বিচার যাহার। করিতে 

যায়। তাহারা অর্বাচীন। তাহারা মানুষের 

ভিতরের দত্যট। দেখে না-_দেখে বাহিরের 

খোলসটা । মাথাগুস্তিতে বেশী হইলেই কেন 

কিছু বড় হয়ন|। সংসারী অনেক, সামার 

বিরাগী অন্ন, এ তুলনায় কোনও সত্যই নির্ধা 

রিত হয় লা। ছুঈ দল খু'ঞ্জলে খাটি সংসারী 

আর খাটি বিরাগী হাজারকরা কয়জন মিলিবে 
বলা যায় না। রুচিভেদে পথের তেদ হইয়াছে । 

ভেদ লইয়! মার|মারি করাটা ধুর ীরিচয় 
নয়-_ছয়ের মাঝে যে নির্ভেক্চ সত্যটুকু আছে, 

তাহাই খুঁজিযু! বাহির কর, দেখিবে ছুষ্ট জনই 

বড় নিকট আস্ীয়, কাহারও কুষ্কাকে ছাড়িয়া 
চলে না। | 

গথের শ্রেষ্ঠতা, গ্রমাণিত হইবে কি ক্কিং 
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তর্কের কাছে? তোমার পথ যে. খড়, তাহা « 
শাস্ত্রে গ্রমাণ করিতে পারিবে না, তর্কে গ্রমাণ 

করিতে পারিবে না--সে প্রমাণ রহিয়াছে 

তোমার কাছে। কর্তন্য -করিয়। আপনি 
যজিয়। তাহার সার্থকতা তে]মাকে প্রমাঞ্জ 
করিতে হইবে । :এই পথ, সোজা, গই 

পথ 'ক্িন_এ শুধু কল্পনা মাত। তুমি 
বাঙ্গালী, তাই ইংরেজের মাতৃভাব। তোমার 

ক্লাছে কঠিন-_কিন্তু ই ইংর|জের ছেলের কাছে 

তো! তা নয়। আবার ভাষার ভেদ থাকলেও 

ভবে দ্রইঙ্ইএক। এমন জায়গাতেও মানু 

পৌছাঈতে পারে, যেখানে ভাষার ভেদে ভাব- 

বিনিময়ে কোনও বাধ! হয় না। সেখানে 
ভাবই শ্বতঃক্্ত_ভাষার খোলপ খাসয়! 

পড়িয়াছে। 

তাই বলি, সংসারে থাকিয়! ভগবন 

মিলিবে, কি সংস'র ছাড়িয়া [মলিনে-এই 

তর্কই মিথ্যা-যদি ভগবানের জন্য ঠিক দরদ 

উপস্থিত ন| হয়। জীবনের একমাত্র লক্ষা 

ফ্টাহাকে পাওর! | কোথায় তাহাকে পাওয়। 

হইবে তাহ। তি'নই খলিয়। দিবেন । আমার 

পক্ষে যহ। সহজ, তিনি এমন ব্যবস্থাই কয়া 

ছেন। জন্মিবার পূর্বে মাতৃস্তন্তে যিনি গুধের 

সহি করির!ছিলেন, অ।মার প্রাণের পিপাসা! 

বুঝিয়া (ক তিনি কোনও বন্দোবন্তই করেন 

নাই ? আমি যেখানে থাকিলে তাহাকে পইব, 

টিক ঢতমন স্ স্থটনেই তিনি আম।য় রাখিয়া 

দমনে তেমনি আশ! আকাজ্ছা, 

মনি, পিপাসা জাগার! দিয়াছেন? শুধু 
তাড়াহুড়! করিলে কি হইবে? প্র ভর ডাক 
আন বিবেকের ডাক-_দুইেয়র মাঝে পাথকয 
করিতে শিথিতে হইবে। তাহার কথ! 

শুনিয়া যুধি চলি, তাহ! হইলে আর ওয় নই 

আরদরপণ টান বর্ষস্-৪র্থ সংখা 

_যেখানেই থ।কি না কেন, তিনি চুটিয়া 
আসিবেন। মানুষ তাহাকে পাইবে কিজোর 
করিয়! ?-_তিনি নিজে সাধিয়! ধর! না দিলে? 
আবার ও জানি, ধর! দিবার জন্তই তিনি 
বসিয়া আছেন। পরীক্ষার কথা বল? 
_তিনি&.যেমন সমস দিয়াছেন, তেমনি 
গ্রাণের মাঝে তার:: উত্তরটাও . দিয়] 
রাখিয়াছেন। যার যতটুকু বিদ্যা, তিনি 
তাহাকে তেমন প্রশ্ন করেন 1." ভিনি এমন 

গরী্ষক নন যে ছাত্র ঠকাইবার জন্য শক্ত 
প্রশ্ন করিয়া বলিবেন$। * পরীক্ষায় পাশ 
করানই তাহার উদ্দেশ্া,,ফেল“্কর! নয়। 

ন্ 

যেখানেই তিজি রাখিয়াছেন, মেইখানেই 
স্থির হইয়া বস, মনগ্মাণ এক, করিয়া উৎকর্ণ 
হইয়। তাহার কা শুন। যে অবস্থাতেই 
গ|ক ন। কেন, কর্তব্য কোথাও কম নর। 
সংসারেও যেমন দায়িত, সংসারের বাহিরেও 
তেমনি দায়িত। দায়িত কেন?-না তিনি 
তোমাকে একটু ইচ্ছার শ্বাভন্তরা দিয়াছেন 
বলিয়া । তুমি যে পশুপক্ষা মত নও। 
তহদের তে! কোনও [চস্তা করিতে হয় 
না-থাওছা শোওয়া সবই তিনি দেখেন। 
কিন্ত তুমি মানুষ, তোমার ভিতর দিয়া 
তাহার লীলা! আরঞ্ আশ্চর্য্য হইয়। ফুটবে, 
শুধু ফুটবে নয়__তুনি নিজে সে লীলার 
শুত্তি অনুভব করিতে পারিবে, করিয়া, 
আত্মহারা হইবে__যতই শক্তির স্কুরণ হইবে 
ততই তীহার সহিত নিজের একাত্মতা 
বুঝতে পারিবে। তাই চিনি তোমাকে একটু 
অসহায় অথচ স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়া- 
ছেন-ভাপমন্দ দুইই সামনে রাখিরা/$বলি+, 
তেছেন, বাছিচা লও ।জআব্র বাছনিতে দুল 
হহলে ভাহ। আঅংশৌবনও করিস দিতে- 
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ছেন-আঘাঁত করিয়া, বুদ্ধি জাগ|ইয়া, শক্তি 
জাগাইয়।। এই জন্য মানুষ বলিয়া তোমার 

ঘাড়ে কর্তবোর চাপ আছে; কিন্তু গম্ত 

পঙ্মীর কোনও কর্তবাঁঞ্নাই, তাহাদের 
কাজের ভালমন্দ বিচার হয় না। ূ 

কর্তণ্যই হইল জীবনের নিয়ামক । তাই 

ধর্ম আচারে। কর্তবা বিচার 

গেলে একটা মাপকাঠি চাঈ। সব কাঙ্জগেই 
যপন করিশার সামর্থা ও প্রবৃত্তি তোমার রহি- 

যানে, তখন তুমি :কানটা করিবে, এই হইল 

সমন্ঠা । আদর্শ 9 তোমার মঝেই রহিয়াছে । 

বিকাশ ষ্টার তাবিকাশ, শক্তি আর দুর্বলতা, 

চেতনা আব জড়*1-তিই-তউ তুমি বোঝ) 
দত।র কোন্টা যে তোমার ইষ্ট) তা.ও জ!ন। 

করিতে 

দেহমন প্রাণে শক্তি অ'ন্থুক, চির ফুটিয়। উঠুক, 
জনের দীপ জলিয়া উঠুক-__-এ কে না চায়। 

লুতরাঁং ওঈ তো পথ। কর্তব্যকে ওই আদ- 

শেঁই পবিচ।লিত কবিতে হইবে । 

কাজে মনুষব আদর্শ এক--কর্তনোর 

তাগিদও সকলের পক্ষই মমন। তনে 

পারিপাঙ্িক অবস্থাভেদে কর্তব্যের প্রকার, 

ভেদ হয় মাত্র। কর্তৃনা সংসাবীরও আছে, 

নৈরাগীরও আভে। সতক্ষণ উভয়ে উভয়ের 

কর্তবা করিনে, ততক্ষণ তাহারা খটা; 

কর্তন্যে ফাকি দিয়া যেনিজ্ঞরকে ঠকায়, সেই 

ভণড। শুধু বৈরাগীই ভণ্ড হয় না, সংসারধন্মে 

যে ফাকি দেয়, সেও ভণ্ড সংসারী । ভগ- 

বানের চোখ কেহই এড়াইয়! যাইতে পারিবে 

না--যে যেমন কাঁজ করিবে) তাহাকে তেমন 

ফল দিয়া তিনি কীধাইবেন, হাসাইনেন, 

শিখাইটচবন, তাহার করিয়! লইসেন। তুমি 

হা. খুসী করিয়া বেড়াও__ তোমার সাতখুন 
ধাপ_ এমন পরোয়ানা তিনন কাহাকেও দেন 

মাই। তবে তর্কের জোরে যদি তাহার কথার 

কেন্ট! বড় বা ১৫8. 

এমন অর্থই করিয়! থাকি, তবে আহা 

আমাদের দুর্ভ!গ্য। 

কে রলে সংসার প্রবৃত্তির | লখ1-. ; 
. আধিবখংশ লোক প্রবৃত্তির পথ ধরিয়া. 

ংসরে চলিতেছে বলিয়া কি.সেটাই ভ্গ- 

বানের আইন হল? যিনি নিরপেক্ষ 

থাকিয়া সংসাবী-বির।গী উভয়কে দেখিতেছেন, 

তিনিই উভয়ের গতির ভঙ্গী লক্ষ্য. করিয়! 

বলিতে পারেন _-এ প্রবৃত্তির পথে চলিয়াছে 

_-ও চপিয়াছে নিবৃত্তির পথে । এ শুধু তথ্য- 

কথন মাত্র_াদেশ নয়। কিন্ত তুমিও 

কি লংসারে থাকিয়। বলিতে পার-_-আমি 

সংসাবী জীন, স্তবাং প্রবৃতিই আমার পথ? 
এক হিসাবে প্রবুত্তি সকলের পথ-_কিন্ত 

সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র আবার এ কথাও বলিতে' 

ছন, ্নিবৃত্তিস্ত মহাফল1”-_ স্ৃতরাং- নিবৃত্তি 
তোমার আদর্শ পথ | প্রবৃত্তির পথে চল, 

অ|পত্তি নাই_ কিন্তু ঘা খাইয়! .ফ্রিরিতেই' 

হইবে। তবেযে বুদ্ধিমান, সে গুরুজনের 

কথা শুনিয়া বলে, কাটার খোচা এখাইয়া 

ফিরার চেয়ে কাটার পথে না ধাওযাই: ভাল। 

সংসারের মাঝেও একটা ভাব আছে” 
তাহার বাহিরেও একট! তাৰ আছে-ছুইই, 

বড় স্বন্দর। ছুয়ের সমন্বরে জীবন পূর্ণ। 
তবে বলিয়াছি, রুচি অনুযায়ী, বর্ম অনু" 

যাণী কেন একট! পথ বহি নেয়। 

ছুইয়েই যখন কর্তব্য করিয়] বায়, ধন 
কাগারও সহিত বাধে না। নইজনেই? সত্য 

লাভ করে, আনন্দ লাভ কনধে। সিন যেখা- 

নেই কর্তব্যের গলদ, স্খোনেই রেষারেি 

_-ভালমনোর ' বিচার ; উন একজন আর 
একজনকে ভুলা ইয়া দলে টানিতে চায়। 

প্রবৃত্তির পথে বহলোক চণিয়াছে, কিন্তু 
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তা বলিয়। ওই পথই অনুসরণ করিতে হইবে 

এমন নয়। এ কথ বারবার করিয় 

বলিতেছি। সংসারে আছ বলিয়। প্রবৃত্তির 

ফতোয়৷ প1ও নাই-_এইখানে, থাকিয়াই 

ভগবান্ভনর মহিম| নিজের জীবনে মূর্ত করিয়া 

তুলিতে হইবে, দশের কাছে আদর্শ হইতে 

হইবে-ঠিক ভগবানের মত সংসারী হইতে 

হইবে । 
একটা' গল্প মনে পড়ে । এক ব্রদ্মচারী 

গুঁগৃহে পাঠ/সাঙ কিয়া গুরুকে ভিন্তস। 

করিল, “ঠাকুর, এখন আমি কোন অশ্রম 

গ্রঃণ কাঁরব? কোন আশ্রম বড় গাহস্থা 

আশ্রম, না সন্যাসাশ্রম ?” গুরু উত্তর 

কর্রিলেন, “এ কগ।র মীমাংসা এখন করিব ন| 

_তুমি কিছু'দন ঘুিয় অ:ইস। পথে যদি 

আশ্চর্য) কিছু দেখ, আমাকে আগিয় বংলও ॥ 

ব্রহ্মচারী বিদায় হঈয়া দেশত্রমণে বাহির 

ইইল। একাদন ঘুররিত ঘু।ণতে একট। 

বনের মাঝেই রতি হইয়া গেল। [নিরুপায় 

ভাবিয়া মে একটা গাছ চডিয়। রাজ কাট।- 

ই! দিবেমনে করিল। গাছ একটা পাপীর 

্ বাম! ছিল । সেরধিন বদ গুর্যাগ। রাত 

হইয়া! গিয়াছে, তবু পক্ষণ এখনও বামায় 

ফিরে নাই, তা পক্ষী পাসায় ন 

জন্য বিলাপ করিহেছিল। 

বাধ বৃষ্টিতে তিজিয়। শীতে ক7শানে ক।,পতে 

গয়া ত1হ।র 

নন *মন এক 

গ্রাছতলার (দিয়া উপস্থিত | তাচাব হতে 

..সেষ্ট পর্সিনী। পক্ষিণী পক্দীর লিপ শুনিয়| 

ডাক্রিয়। বূলিল, «আমার জন্য ছুঃখ করিও ন! 

_ এই অতিথি বিপন্ন, ইভার নেবার আয়ে|- 

জন কত 1” গুনিয়। পঙ্গী তাড়াতাড়ি বাধের 

কাছে আসিয়া বলিল, ণআপনি অতিগি, 

অংপনার আমি কিকাক্গ করিতে পারি?” 

ব্যাধ একটু আশ্চর্য হৃইয়। বলিল, “মাণি 

আর্ম্যদপণ (১৭শ বর্ষ--৪র্থ সংখ 

বড় শীতার্ভ-_-আ।ম।র শীতনিধারণের একটা! 

উপার কর।” পক্গীটী তখন কতকগুলি 

শুকনী পাত জড় করিয়া কোথা! হইতে এক' 

টুকরা জলন্ত কয়লা আনিয়! ব্যাধকে আগুন 

ধরাইয়! দিল। শীত দুর হইলে ব্যাধ ঝলিলঃ 

"ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়_কিছু আহার দিয়া 
আমার প্রাণ রক্ষা কর।” পক্ষীরা তে! 

কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখে লা--ম্থতরাং 

ব্যাধকে খাইতে দিবে কি? অথচ না দিলে 

এ বেচারী মার। যাইবে। পক্ষী তখন 

ভাবিমা চিন্তিয়। ব্যাধকে বপিল, “ঘরে তো! 

আর কোনও খাগ্ক নাই--আপনি আমাকে 

আহার করিয়াই ক্ষধানবৃত্তি করুন” এই 

বলিয়। পক্ষীটী আগুনে ঝাপাইয়া পড়িল। 

দেখিয়! পক্গিণী বলিল, "একট! পক্ষীর মাংসে 

আপনর ক্ষুপিবৃত্তি হইবে না, সৃতরাং 

আপনি আমাকেও আন্কার করুন।” এই 

বলিয়। দে-ও আগুনে ঝাপাইয়া গড়িল। 

এই আতক্মোৎসর্গ দেখিয়া 

বা।ধেব ওপন পৈরাগ্য হঠল। পে আর 

পঙ্ষি দল্পহীণ 

আহ।ব না করিয়। আন্থপাতি সেখানে ফেলিয়া 

ভগবনকে ডাকতে ডাকিতে চলিয়া গেল। 

গাতের উপরে ব্রঙ্গচারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়। 

ভবিল, «এ এক আশ্চর্য কাও বটে। 

গুরুদেবকে এ কণা বলিতে হলে” 

অর একদিন ঘু'রতে ঘুরতে ত্রচবা 

এক রাজ!র রাজধানীতে উপস্থিত । রাজ- 

বাড়ীর সন্দুখে সেদিন মহা হট্টগোল! ব্রহ্ম 

চারী গিয়। দেখে, কাজা পাত্রমিত্র লইয়। 

দেওয়ানে বসয়।ছেন, তীাহা।র পাশেই এক 

আশ্চর্য্য স্থুনদী কনা! । রাজার সুদুপে একটা 
গ্রকাণ্ড কড়াইয়ে তপ্ত তৈল ফুটিতেছে। 

চারিদিকে লোকজনের মহা কলরব । . ব্রচ্গ- 

চারী জিজ্ঞাসা করিয়৷ জানিল, “আজ. রাজ]র 
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এঁকমাত্র কন্যার স্বয়ঘ্বর। রাজা পণ করিয়া 

ছেন, যদি কেছ ওই তত্ত 'তৈলে ডুব দিয়! 

উঠিতে পারে, তবে রা তীহার সহিতই 
'কন্য।র$বিবাহ।দিবেনণ রাজার আর পুত্রসস্ত।- 

নাদি নই, সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর জামা- 

তাই রাজ। হুইবে। তবে রাজার এই পণ 

সফল হইবে বলিয়া বোধ হয়.না-কেনন! 

অনেক রাজপুত্র আসিয়াছেন বটে। 

কিন্তু তপ্ত তৈলে অবগাহন করিতে সকলেরই 
নিতাস্ত অনিচ্ছা ।” ব্যাপার কতদূর গড়ায় 

দেখিবার জন্য ব্রহ্মচারী সেখানে দীড়াইল। 

এমন সময় সেখানে এক সন্গাসী উপস্থিত। 

সন্ন্যাসী কাহাকে কিছু ন| বলিয়া অন্যমনস্ক 

ভাবে তৈলকুণ্ডের কাছে গেলেন, কিছুক্ষণ 
সেখানে দড়াইয়! থাকিয়। কি ভাবিয়। কুণ্ডের 

মাঝে ঝাপাইয়া পড়িলেন--আবার অক্ষত 
শরীরে কুগ্ড হইতে বাহির হুইয়া আপনমনে 

চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দেখিয়া! প্রজারা 

সকলে জয়ধ্বনি করিয়! উঠিল, রাজা কন্তাকে 
লইয়! সন্ন্যাসীর পায়ে প্রণত হইয়। করযোঁড়ে 
বলিলেন, পপ্রহ্ধ আমর এই কন্তা আর এই 

রাজ্য গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।” সন্নাসী 

আশ্চধ্য হইয়। জিজ্ঞাসা! করিলেন, কেন? 
রাজ। মকল কথ' খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়। 

কোন্ট। বড় ! : ১১১ 

সন্নযাপী হাঁসিয়। বলিলেন, . “মহারাজ, তোম৷র 

পণের কথ। আমি জানিতাম না। তৈলকুগ্ 

দেখিয়া খেয়াল হইল, তাই একটা ফুব দিয়! 
উঠিলাম। তে।যার কন্তাতে বা রাজ্যে আমার 
প্রয়োজন নই |” এই বলিয়! োড়ণী সুন্দরী ও 
রাজ্য সম্পদ্ হেলায় পায়ে ঠেলিয়া প্রশাস্ত মনে 

সন্যাসী আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। 

্রঙ্গচ'রী ব্যপার দেখিয়! ভাঁবিল, “এ ও এক 

আশ্চর্য্য বটে; গুরুদেবকে এ কথাও বলিতে 
চহ গট হা 

হইবে। & 

যথাসময়ে ব্রহ্মচ।রী গুরুর কাছে আঙ্গিক 

ঢুইটী ঘটনাই তাহার কাছে নিবেদন করিল। 

গুরু বলিলেন, “বৎস, তুমি লিজ্ঞাস। করিয়া- 

ছিলে, গাহস্থ্য। শ্রম বড় ন1! সন্গাসাশ্রম বড়। 
তোমার প্রশ্নের উত্তর ওই ঢুইটী ব্যাপারের 

মাঝেই রহিয়াছে। যদি পক্ষিদম্পতীর মত 

আত্মোৎসর্গ করিতে পাঁর, তবে গৃহস্থ হও-- 
আর যদি ওই সন্নাপীর মত অনাসক্ত হইতে 

পার, তবে শেষ আশ্রম এাহণ কর। এখন 

বল দেখি, ফোন পথ বড়?” 

তাই বলি, সত্য সব ঠাই আছে। চাই 

শদ্ধা, অকৃত্রিম প্রাণ; আর প্রবর্তের পক্ষে" 

চাই--কর্তব্যে নিষ্ঠা। 
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মস্তিষ্ক প্রবলশক্কিসম্পর্ন না হুইলে, চক্ষু 

মুদ্রিত করিলে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই 

দৃ্ট হয়না । “্যড়োর্শিরাচিত্যক বর্চর্ধ্য 

বলে। ব্র্দচধ্যের ফলে মস্তিফধে শক্তিসঞ্চার 

হয় এবং চক্ষুমুদ্রণেও হৃদয়ে জেগতিাওুল 

ষ্ট হয়।* তন্বধ্যে শরমৃত্তির তৈলধারার হ্যায় 

প্রকান্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তনে ক্রম ক্রমে 

কিছু দিন অন্তে শ্রীমৃত্তির ক্রম স্ফ্তি হয়। 

কখনও বা এক অঙ্গ, কখনও ব! বিছ্যংচমকের 

টায় সর্বাঙ্গ দৃষ্ট হয়। কারণ তখনও মন 

বছিবিষয়ের মেহমগ্ মাকর্ষণ তাগ করিতে 

পারে নাই । কিছুক্ষণ ভগ ভীমৃহ্কিহ মন 

ধলগ্র হইতেছে- পুনরায় মন বহুদূব গমন 

করিতেছে । এরূপ স্থলে__ 

যতে| যতে। নিশ্রতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। 

ততত্ততে। নিয়মৈতদাত্বন্যে বশং নয়েৎ ॥ 

অর্থাৎ যন যেখানে সেখানে বিচরণ 

করিবে, সেই সেই স্থান ব| বিষয় হইতে মনকে 

প্রহ্যাহ/র করিয়া আত্ম।তেই স্থির করিয়া 

র।|খিতে হঈবে। 

+. এইরাপে ক্রমশঃ 'আভাসে মন বিষয় হইতে 

বিরত হইলে শ্রীমুহ্ঠি ক্রমশই মুষ্পষ্ট নয়নগোচর 

হইবে। খতই মন শিষয় হইতে পিযুক্ত 

হইবে ততই মুষ্তি' জ্যোততি্দয় হইবে। 

ধ্যাত! মধাস্থমাগ্্ীনং কলসান্তরদীপণৎ। 

অন্ুষ্ঠদাত্রমাশ্্ানং ধুমজ্যো তিঃস্বরূপকম্ ॥ 

কলসের মধ্যণত্ীী প্রদীপের ন্যয় হৃদ্য় 

ধমনন্থ আত্মার ধ্যান কারয়। অনুষ্ঠপরিমিত 

বুদ্ধিস্থানোপলক্ষিত ধুমশুযু জে।তিঃস্বরূ্প 
আমর ধ্যান করিবে। অর্থাং তখন আর 

হদয়াভ্যন্তরে অন্ধকার থাকিবে না। চক্ষু 

মুদ্রিত করিয়! একান্ত চিন্তনে চিন্তনীয় স্থান 

শিগ্ধা জ্যোতির্য়মগুল বলিম্না প্রতীত 

হইবে। 

অন্তা্র -. 

“তত্রাতয়ং তুরীয়স্ত তুর্যযান্তে বিষুরুচ্যতে | 

ধ্যানেন্বৈ সমাযুক্তো ব্যোক্জি চাতন্ত নির্মল | 
সুর্যাকো টাছাতিমথ নিত্যো|দি তমধোক্ষজম্ | 
হৃদয়।স্বঞ্গসীনং ধ্যায়েছ্বা বিশ্বরূপিণম্ ॥ 

মেঘনির্দ ক্র অ।ক!শে কোটা সখ্য সমু- 

দিত হইলে যেমন জেয।তিঃ শ্রক।শমান ভয়, 

ধ্যান গাঁ হইলে বিষ্ুঃও তাদৃশ প্রভাযুক্ত 
হইয়! প্রকাশ পান। তিনিস্বয়ং শ্বগ্রকাশ, 

অধোক্ষঞ্জ ও বিঞুরূপে প্রাণিসমূহের হদয়পদ্সে 

উপনিষ্ট। তিনিই শিশ্বরূপী। 

এই জোতিঃ) যাহা পান গাঢ় হইলে 

সাপকের নিকট প্রতিভাত হয়_-ত15 গ্রথর 

নহে । উহ! অতীব স্ষিগ্চ | উহাই আশ্ব- বা হজ - 

জ্যোতিঃ॥ এইপ্ধপে গলিতপারদবৎ শিশির- 

শীল জ্যোহিম্ধ গুলমধান-্ী ইষ্টদেবত|র আবনন্দ- 

ধন মুত্তির দিন্য গ্রকাশ হয়। 

তখন সাধকের যে অনস্থা, তাহ স্বপ্ন" 

লোকের অবস্থার সহিত তুগ্য হইতে পারে। 

তখন লগিগ্ধ জ্যোতি মলের অন্ত- 

বকা সদ্ধপ্রধুটিত কমলের উপর শত 
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স্থলকমলনিন্দিত ইঠ্টদেবতার  চরণযুগলে, 
গুন্দর ঢল ঢল প্রেমবিহ্বল নয়ন যুগলে, 
সাধকের মন নিবিষ্ট থকে । এরূপ অব- 

স্থায় সাধকের ইন্দ্িয়বর্গ অস্তত্দুথী। তিনি 
অন্তররাজ্যে তন্ময় । ন্থৃতরাং গৃহমধ্যে ঘটিক। 
যন্ত্রের টিকৃটিক্ শব, ছেলের ক্রন্দন, এমন কি 

শঙ্খধ্বনি পর্যযস্ত সাধকের অনুভূতি হয় ন|। 

শব্ধ হঈতেছে__গন্ধ বহিতেছে, কর্ণ ও ন/সা- 

রন্ধ মুত্ত রহিয়াছে। অথচ তখন শব ও 

প্রাণ সাধককে স্পর্শ করিতে পারিতেছে ন। -. 

তখন সাধক বহির্জগতে ঘুমাইয়। পড়িয়াছেন। 

অতঃপর যখন মুন্তির অন্তর্দান হয় অর্থাৎ 
যখন মন চঞ্চল হওয়ায় সংস্কার বশে নিজের 

উপর দৃষ্টি পড়ে বা বিষয়ে ছুটিয়া যাঁর, 
তখন “কি হারাইলাম__কি হাঁরাইলম” 
বোধ হয়। 

শ্কষণে বাহা হইল মন* অবস্থা ঘটিলে 

সাধকের প্রকৃত ব্রজভাব ঘটে। বাহার! 

সংসার হইতে দূরে আগ্রিয়াছেন, তীাহারাই 
ব্রজধামে আলির়াছেন। সাধক এতক্ষণ প্রক- 

ভই সংসার হইতে বহুদূরে ছিলেন ৮ এইক্ষণে 

স্বপ্রলোক হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় সাধকের 

স্বাভাবিক বাাকুলত! আইসে। তখন ক্ষণিক 
পূর্বের অনুভূত আনন্দ হত হওয়ায় থে 

ব্যাকুলতা, উহ! প্রকৃত বুন্দাবনের গোঁপী- 

গণের ব্যাকুলতা । এই ধাকুলতাবশে সাধ- 

কের সর্বকার্ষের ভিতর একমাত্র লক্ষ্য স্থির 

খাকে। দিবম মানবের কার্যকাল--রাত্রি 

বিশ্রাম সময়। এই বিশ্রামকালকে কার্ষো 

পরিণত করা যায়। [বসে ধিনি যেরূপ 

কার্যে ব্যস্ত -থাকিবেন, রাত্রে স্বপ্রেগ তং- 

তদ্ বিষয়ের হুক্মান্ুভৃতি হইবে । এমন কি 

নূুপ্তিতে পৃথক পৃথক. বস্তর পৃথক পৃথক 

মলালয় গছ 
জান না থাকিলেও প্রকট! মিশ্রিত আমি 
মাত্র থাকে এবং সেই সময় ষে যে-কর্মের 
কন্মা, তাহাতে সেই সেই কর্ম করিবার 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। 

মানবের আরুঞ্ষাল যদি পঞ্চাশ বৎসর হয়, 
তবে পচিশ বৎমর রাত্রে নিদ্রায় অতিবাহিত 

হয়। কারণ মানুষ যাহা! করে, তাহ! জাগ্রত 

থাক্চিয়া করিয়া থাকে। বাকী, পচিশ বৎসর 
কার্ধযকাপের ভিতর দশ বৎসর বাল্যে ধ্যয়িত 

হমু। অবশি্টকল উদরান্নের সংস্থানের অনা 
ও বাজে কাজে বায়িত হয়। প্রকৃতপক্ষে 

মানব যাহাকে বাঁচা বলে বা জীবনের 

উদ্দেশ যাহ, তাহা স্দ্ধি করিবার জন্য সার 

জীবনে কয় ঘণ্টা কাল ব্যয়িত হইয়া! থাকে ? 

ব্যক্তিগত জীবন জক্ষ্য করিলে দেখা যাস 

যে আমর বাঁচিয়া নাই; সমস্ত জীবনই মরিয়! 
রহিয়াছি। কারণ বাচিবার উদ্দেস্টা সফল 

করিবার নিমিত্ত হয়ত সমস্ত জীবনের ভিতর 

একমুহ্র্ভও! চেষ্টা করি নাই। কিন্তু সাধক- 

গণ তীহার্দের জীবনের প্রতি মুহূর্তকে 
আকড়াইয়। ধরিয়! থাকেন। লতত সর্বকাধে 

“তগ্দতমনা” হইয়া মনে মনে বূপ চিন্তন ব। 
তাহার মহিম! চিন্তন, গুভ কামনা, “শুভ 
উদ্যোগ বামন্ত্রজপ করিয়া! থাকেন। কারণ 

তাহার! জানেন যে যর্দি কিছু করিতে হয়, 

তবে জাগ্রৎ থাকিয়াই করিতে হইবে এবং 

তাহারা বাহিকভাবে কাধ্য করিলেও 
ভাবনার।জ্যে সব সময়ই মনকে খাটাইয়। 

থাকেন। দিবসের স্থূল কর্মে রাত্রে হুল্ানু- 

ভূতি হয়। তখন সাধকের স্বপ্নে মন্ত্র, 

ইষ্মুত্তি ও গুরুমুত্তি দর্শন ও চিন্তন ইত্যাদি 

মনের ক্রিয়। চলিতে থাকে। রাজ্রে নিদ্রা 

হইলেই অল্ন-বিস্তর স্বপ্ন হয়। কাহারও 
মনে থাকে-_-কাহারও থাকে না। 

৯০ 
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ঈিদৃকৃচেষ্ট স্থতঃ শেঠ? বরিষ্টে। বরহ্মীদিন।ম্। 

জাগ্রংকালে যেরূপ বিশেষভাবে আত্মান- 

গক্ত থ|কিবেন, স্বপ্নেও যিনি সেইরূপ 

থাকিতে পারেন এবং ধাঙ্ার পে অব- 

স্থানের চেষ্টা আছে, তিনিই ব্রহ্গণাদিগণের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ বলিয়া শতিহিত হন 

এই স্বপ্নাবস্থা পরে ন্যুণ্ডিতে পরিণত 

ছ্য়। 

প্তুমবিশ্রান্তঃ শকুনিং পক্ষৌ সংহত্য 

নীড়ীভিমুখং যথা গচ্ছতি, তথা জীবোহপি 

জাগ্রংপ্রপঞ্চে ব্যবহৃত্য শ্রান্তোহজ্ঞানং গ্রবিশ্ঠ 

স্বানন্দং ভূঙক্তে।” 

অর্থাৎ ভ্রমণহেতু বিশেষরূপে পরিশ্রান্ত 

পক্ষী যেমন পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়! স্বীয় 

নীড়াভিমুখে গমন করে, তদ্রপ জীবও 

জং শ্বপ্রক!লীন বাবহার দ্বার! পরিশ্রান্ত 

হইয়া অক্ঞানে গ্রাবিষ্ট হই] আনন্দানুতৰ 
ফরেন। ইহাকে সুযুধ্ি অবস্থা বলে। এই 
বয় আত্মপত্| ব্যতীত অন্য পদার্থের স্ব 
উপলব্ধি হয় ন|, কারণ অন্ত কোন সন্ত! থাকে 

না। তখন অন্তঃকরণ, ব|হ ইন্দ্রিয় ও নাহ্ 

বন্ধ না থাকার "্পঞ্জ্ঞ।ন অর্থাৎ পৃথক পৃথক 

বস্তজ্ঞান হয় না। একটা মিশ্রত ক্গান হয়। 

হুবুপ্তিকালে স্বগ্রকাশিতরূণে আত্ম! নিজকে 
জানেন এনং আনন্দদয় অবস্থায় উপনীত 
হ্ন। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, মানুষ সঙ্গে সঙ্গে 

কোন অন্তরর্ঞেয গমন এবং কি গ্রকার 

শরীর গ্রহণ করে 

মানবচৈতন্কের চারি প্রকারে অভিন্যক্তি 

ছয়। বথা- 

আর্ধাপণ 

প্বগেহপি যে| হি যুক্তঃ স্ত।জ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ | 

[১৭শ ্ধ- বা] 

নেত্র জাগ্রতং বিদ্যাৎ কঠে স্বপ্ন সমাবিপর্ধ। 
নুষুপ্তং হদযস্থং তু তুীয়ং মুর্ধি, সহি, 

অর্থাৎ জাগ্রত অবহ্থয় নেসা 

চৈততন্তের অভিব্যক্তি হয়। স্বপ্রাবস্থার ঠা 

নুযুপ্তি অবস্থায় হৃদযস্থ এবং তুরীয়াবস্থায় 
মন্তকম্থরূপে চৈতস্তের অভিব্যক্তি হয়। 

জাগ্রদবন্থীয় স্থল অন্নময় শরীরের সাহায্যে 

কাঁধ্য করিতে হয়। আবার যখন ন্বুযুণ্তির 
পুর্ববাবস্থা, তখন ভুঁবঃ ৰা অস্তরীক্ষ লোক বঝ৷ 

স্বপ্রলোকে গমন হয়, তখন তহ্পযুক্ত প্রাগময় 

শরীর গ্রহণ করিতে হয়। এই স্বপ্রাবস্থায় 

জীবাআর দৃষ্টি 'ত্যন্ত হুক হয়। 21২27 
দ্বারা যেমন স্থুল পদার্থের ভিতর দিয় অনায়াসে 

দৃষ্টি চলে এবং স্থলের অন্তরালের ঘটন! দৃষ্ট 
হয়, তদ্দরূপ জীবাত্মার দৃষ্টি হুক্ম ও বহুদুগামী 
হওয়ায় দেহের ভিতর থাকিয়া দেহান্তা্ী 

ভুবলে?কের সহিত বাহিরের ভুবলেণক যুক্ত 
থাকায় অবাধ দৃষ্টি দ্বারা মৃত আব্মীয় স্বজনের 

সঠিত সাক্ষাৎ হয়। এইরূপ প্রতি রাত্রে 

্বপ্ন।বস্থায় তুনলেকস্থ দেবতা, সিদ্ধব্যক্তি ও 

মৃত আসশ্মীয়ের সাহত স।ক্ষাৎ হইতেছে । এই 
হপ্র।বস্থ। অতিক্রম করিয়! জীব আরও অন্তর- 

তর রাজ্যে গমন করেন এবং তদুপযুক্ত 'হক্তর 

শরীর গ্রহণ করেন। এই অবস্থাই হুযুণ্তির 
অবস্থ।। এই সময়ে জীব স্বর্গলোকে আসিয়া 

উপস্থিত হন। এই সময়ে জীব আননাময় 

শরীর গ্রহণ করেন। গ্রতোক সুপ্ত ব্যক্তির 
সহিত কর্ম স্তর থাকায় নুযুপ্তির পর পুনশ্চ 
স্বপ্ন ও জাগরণের দশ! প্রাপ্ত হইতে হয়। 

মৃত্যুর পর জীবের এই সমস্ত শরীর বা কোষ 
যান রূপে ব্যবহার করিতে হুয়। ব্যবধান 

এই মাত্র যে, তাহাদের বর্মসথত্র সাময়িক 

।ভাবে ছির হইয়া যায়, তজ্জন্ত তাহাদের কিয়ং- 



শবণ, ৯৩৩১] 

ল-:গরজগতে থাকিতে হয়। আর নুযুগ্তির 

সময় কর্ণুহ্থত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকায় জীব 
সর্ট, ভূবলেশক 'এবং ভুলোকে আসিষা 

উপস্থিতহন__তখনই নিদ্রাভঙ্গ হয়। 

 গ্রত্যেক রাত্রের স্ুযুণ্তির সময় নন শক্তি 

লাভ করেন। ক্বারণ জাগ্রংকাঁলে যিনি যে 

প্রকার শ্তির উৎকর্ষের প্রয়াসী থাকেন, 

স্থযুপ্তির সময় শক্তির আধাঁবের সহিত মিলনে 

জীবাত্মায় তদ্রুপ শক্তি সঞ্চারিত হয়। তজ্জন্য 

জাগাদস্থায় সাধকের তীব্র বাগ্রন্া, একা গ্রন্া 
ও অনাবিল শাস্তি লাভ হত্ন। মন সংসার 

হইতে দূরে থাকিতে চায়। জনসঙ্ঘ ভাল 
বোধ হয় না_প্অরতির্জনসংসদি” হয়। 

তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তমর্থী হওয়ায় আর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। সাধক 

তখন সতত ভাবরাঙ্গ্যে বিচরণ করেন, 

হদয়াভ্যন্তরে শ্রীভগবানের সাড়। পান। 

কখনও বা সুমধুর মুরলীধবনি, কখনও ব| 
নূপুরধবনি শুনিতে পাঁন। চক্ষু মুদ্রিত করিলে 

শ্রীরাসমগ্ুলে সবীগণপরিবেষ্টিত মুন্তির স্ক্তি 

হয়। শ্রীমৃত্তি তখন আর চঞ্চল বোধ হয় না। 
কিছু দিন পরে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিতে 
প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং জীবন্ত বলিয়] 

প্রতীয়মান হয় এবং সময় সময় ইষ্মৃন্তি হান্ত 
করেন, অঙ্গভঙ্গী করেন এবং কথা বলেন। 

বৈষ্ণবের পক্ষে এই রাস-রস উপভোগ করাই 

পরম পুরুযার্থ। 

শৈব, শক্ত, সৌর ও গাণপত্যেরাঁও এই- 

রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এ অবস্থা (সিদ্ধিলাভের 

পূর্্বাবস্থা। বৈষ্ণবেতরগণ এই আনন্দত।ৰ 

অতিক্রম করিয়া যান। সেই বিরাট পিন্ধ 

হইতে বিন্দুরূপী জীব খখন জীবলীলা করি 

আইসেন, তখন গ্রতি বিদ্দু ছুগ্ধে যেমন ত্বৃত 

মনোলয় | চচ 
থাকে, সেইরূপ বর্ষের স্বতঃসিদ্ধ " সৎ-চিৎ*- 

আনন ভাব জীবের নঙ্গে আইসে। মনের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন সংচিৎআনন্দ 
ভাব প্রন্ফুট হইতে থাকে |: চিত্ত স্থির হইলে 
ইঞ্জিয়বর্গ অন্তমখী হয় এবং জীব নিজের 
ভিতর প্রচ্ছন্ন সং-চিৎ আনন্দ শক্তি ধীরে ধীরে 

বিক।শ হওয়ায় নিজেকে শক্রিমাঁন বলিয়া 

অন্থভব-করেন। জীবের এই সমস্ত শক্তি 

পুরণ আয়তের প্রাকৃকালে তহ্পবুক্ত দেহের 

পরিস্ফুটত! প্রাপ্তি হয়। আধারের অভাবে 
শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে না। 

ভগবানের তিন প্রকার স্বরূপ শব্কির 
মধ্যে সৎ হইতে সন্ধিনী। সন্ধিনী শক্তির 

সার ংশ বিশুদ্ধ সত্ব হইকত-_. 
ইহাতে ভগবানের সত্তা বিশ্রাম লাভ করে। 

চিৎ হইতে সখিদ্। সম্িংশক্তি বা জান 

শক্তি দ্বার! ভগবানের ভগবতব। জান। আনন 

হইতে হ্লাদিশী শক্তির সার প্রেম 

ও ভাব। এই তিন শক্তির ভিতর যে 

ষে শক্তি শ্দুরণের চেষ্ঠা করিবে, তাহার 

সেই শক্তি শ্মুরিত হইনার উপযুক্ত ক্ষেত্রের 
আপনা হইতে বিকাশ হইতে থাকিবে। 

সিদ্ধি লাভের পর সাধকের আর একটা 
বীর প্রকাশিত হয়। উহাকে দহর কোষ 

বলে। দহর কে।ষই চরম খা শেষ দেহ। 

এইট দেহ অপ্রাকৃত উপাদানে নির্মিত। 

যোগিগণ যখন এই সৌরজগৎ হইতে আর অন্ত 

জগতে ঝ| ব্রহ্মণ্ডে গমনেচ্ছুক হন, তখন এই 

শরীরই যানরপে ব্াহত হয়। 

তত্র ব্রঙ্ধাগুলক্ষাণি সন্তামংক্চানি ভূরিশঃ | 

তান্তন্তোস্মদৃষ্নি ফলানীব মহাবমে | 

সই ইঙ্বতের ঈশ্বর, 'দখত।র দেবতার 

কপার কত শৌরগগণ্। কত' কোটা কোষ 



চু কি 

রঙ্গাও নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, 

তা! কে ইয়ত। করিতে পারে? বহি- 

জ্জগতের গ্রতিবিষ্বস্বরপ মানবদেছে অনন্ত 
কোটা অতি সুক্ষ সৌরজগৎ নিয়ত পরিভ্রমণ 

করিতেছে । যোগী যখন অন্তপ্ত্্থী হইয়া 

হৃদ্পন্মে অবস্থিত হন, তখন তাহার দৃষ্টি এত 

প্রসারিত হইতে থাকে যে, এক মৌরজগং 

হইতে অন্ত সৌর জগতে ক্রমেই অতিক্রম 

করিতে থাকে । অনেক যেগীর আত্মদৃষ্টি 

এতই প্রসারিত হয় যে, তাহা! আর ফিরাইয়া 

আনা যায় না। ইহাকে আধ্যাত্মিক মৃত্য 

বলে। এরূপ অবস্থয় বৈষ্ণবেতরগণ অরূপে 

পৌছান। অর্থাৎ তখন আর *আমি তুমি” 

খাকে না । উপাশ্ত ও উপাসকের লয় হয 

এবং জীমুত্তি জ্যোতিঃতে বিলীন হন এবং 

* একমাত্র জ্যোতিঃই অবশিষ্ট থাকে । তখনই 

মনীভাব ব| নির্ববিকপ সমাধি উপস্থিত হুয়। 
।মুসলমানগণের ভিতর যাহারা সুফিয়া, তাহারা 

ইহাঁকেই “ফান! ফিল্ল1৮ বলেন। ফান! অর্থে 

লঃ, ফি-ভিতরে, ল।-আল।। আল৷ 

গর্থাৎ প্রস্নি” বা জ্যোতিঃর ভিতরে লগ্ন 

হইয়! যান। মৃতার পর এই শ্রেণীর সাধকের 

ব্রঙ্গলোকে গমন হয়। তবে ধাহ।র। যোগবলে 

দেহতা।গ করেন, তাছার। বিদেহ কৈনল্য 

লাভ করেন। আর যাহারা প্রারক্ষয়ে 

দেহতাগ করেন, তাছার! প্রথমতঃ দেবযান 

পথে ব্রহ্গলোকে গমন করেন। বরক্গলোক 

বলিতে জন, তপ ও সত্য--এই তিন 

লোককে বুঝায়, কারণ পত্রিহ্মিকো! গ্রজা- 

প্তিলোকঃ।” ব্রক্গলোক স্তরভেদে অর্থাৎ 

জন, তপ ও সঁত্যলোক উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ । 
: লাধকগণ প্রথমতঃ জন, পরে তপ, তথ! 

হইতে পুনরায় সত্যলোকে গমন করেন। 

আধ্যদপণ [১৭শ বর্য--৪র্থ সংখ্যা 

এই ব্রঙ্গলোক হইতেও সাধক, লোকে 

ফিরিয়া! আসেন। ৪ রর 

“আব্রন্ষতুবনাল্লে'কাঃ লিলা রং 

কিন্ত সে আবর্তনে বাধ্যবাধকতা নাই ।. ষে 
আবর্তন স্বেচ্ছাবর্তন। কারণ ভূলোকে র্ 

ন্যায় ব্যক্তির প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজে 

প্রয়োজন বোধে কর্ম করিতে আইসেন। 
আর ধাহার! আগমন ন1 করিয়া ক্রমেই উন্ন- 

তির পথে গমন করেন, তাহারা পরে মোক্ষ- 

পদেব অধিকারী হন এবং অপ্রপঞ্চ ধামে, 

যাহাকে বিষুতর পরষপদ বলে, তথায় গমন 

করেন । 

যথ|। লে জল” ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্দীরং ঘতে তং ] 

অনিশেষো ভবেৎ তত্বে জীবাম্বপরমাত্মনোঃ ॥ 

অর্থাং (যেরূপ জলে জল, ঘ্বতে ঘ্ৃত, ক্ষীরে 

ক্ষীর মিশিয়া যায়, ভদ্ঞপ জীবাত্মা পরমাত্মাক় 

মিশিয়। যাঁয়। 

তখন আত্মাই একমাত্র অনুভবিতারূপে 
অবস্থযন করেন । 

কিন্তু যাহার। বহু যত্বু সন্বেও সমাধিস্থ 

হইতে পারেন নাই-_নিবৃত্তি মার্গের এই 
শ্রেণীর নিম্ন অধিকারীর কি গ্রকারে মৃত্যু 

হয় ও মৃত্যুর পর কি প্রকার গতি হয়? 

“অথাস্ত গ্রীঘতঃ পুরুষস্ত বাক মনদি 
সম্পগ্ধতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেন? 

পরস্যাং দেবতায়াম্।” 

মানবের মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে প্রথ- 

মতঃ বাগিক্ত্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দৈহিক 

তেজে, সেই তেজ পরদেবতা আত্মায় বিলয় 

প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে প্রথমেই, 
বাগিন্ড্িয়ের লোপ হইয়া যায়। মুমুর্ তখন ্ 

কথ। বলিতে পারেন! । কিন্তু মনে মনে 

চিন্ত। করিয়! ভখ হুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমত। 



শ্রাবণ, 

তখনও রিমন থাকে । মানব তখন সমন 

জীবনে যাগ কন্ধিয়াছে, তাহ! অতি অল্প 

সম্যয়ের ভিতরেট পুনদৃষ্টি 'করে এবং তখন 

ঘেএরোন এক ভাব বলবান্ হয়। অতঃপর 
তৎক্ষণাৎ মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হুইয়। যায়__ 

একটা অসাড়ত1-_-একট! আচ্ছন্নভাব আইসে 9 

তখন উদান বায়ুর সাহায্যে জীবাত্ম। দেহ 

হইতে নিক্রাস্ত হন। 

১৩৩১ ] 

*অটৈকয়োর্ধ উদ্ানঃ পুণোন পুণ্যং লোৌকং 

নয়তি, প।পেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোক্ষম্।” 

অর্থাৎ উদদান বাধু উর্ধগামী হইয়! জীবকে 

পুণাবশতঃ পুণালোকে আর পাপবশতঃ পাপ 

লোকে লইয়া! যায়। উভয় সমান হঈলে 

মন্তযলোকে লইয়া যায় অথাৎ শীঘ্রই পুনরায় 

মনুষ্যলে'কে জন্ম হয়। 

? এই শ্রেণীর সাধক, ধাহার! মৃত্যুর প্রাকৃ- 

কাঁলে মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবার পূর্বে 
যখন নিজের জীঙ্বনে পুনঘৃষ্টি করেন, তখন 
জীবনে ধর্ীকরণ তেতু মনে ধর্ম্মভাব হয় এবং 

ক্বদির্ঘ জীবনে সতত মন্ত্রজপ করায় শ্বাসের 

সহিত মন্ত্র গাখিয়া যাঁয়। মৃতার পর 

জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রেরেও স্মরণ হয়। 

তখনও শিষ্ের হাত হতে গুরুর নিষ্কৃতি 

নাই। পূর্ণমাত্রায় বাসন -ক।মনার হাত হুইতে 

নিশার পান নাই-_যদ্্রলত্বেও সফলক।ম হইতে 

পারেন নাই, এত'দূশ লোকের ভূবলে কে 

জাগরণ হয় না। কারণ যে উপাদানে এই 

মনেলয় ১৭ 

ভববলেিক গঠিত-সে স্তর তিনি জীবিত : 
সস্থায় অতিক্রঘ করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যতিঃ 

যর্দি কখনও গ্রামাদবশতঃ কোনও গঠিত 
কর্ম করিয়া থাকেন, তবে নিজ নিজ সাধন 

ভজন ধ্যানধারণার দ্বারা তাচ্াার কুঁফলের 

হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়। থকেন। 

তপেৎ বর্ষসহজ্রাণি একপাদর্থিতে! নরঃ | 

একন্ত ধ্যানযোগস্ত কলাং নাহরন্তি ষোড়শীম্ ॥ 

ব্রন্মছত্যাসহআ্রাণি ভ্রণহত্যাশতানি চ। 

এনভানি ধ্যানফোগশ্চ দহত্যগ্রিরিবেন্ধনম্ ॥ 

ধ্যানের ছারা সমস্ত পাপ নিবীর্ঘা হটয়া 

যাঁয়। কাজেই ভূবলো কে যাতনা দেহে আধ- 

ঘুম আধজাগরণে অতিক্রম করিয়া একেবারে 
শ্বলেশেকে অকন্মাৎ তাহাদের জাগরণ হয় 
এবং তথায় কিছুদিন কাম ভোগ করেন। 

তৎপবে কাঁমভোগের অসারতা উপলব্ধি 

করিয়া বীতশ্রদ্ধ হন এবং স্বলেকের উচ্চন্তরে 

গমন করেন এবং তথায় মহলেণকে গমনো- 

পযোগী যানগ্বরূপ দেহ লাভ হয়। তথায় 

গিয়া! ধ্যান মাত্রে তৃপ্ত হছন। পরে মহর্লোক 

হইতে জনলোকে গমনাস্তর দীর্ঘকাল অবস্থান 

করতঃ ভূলোক তাহার কর্ম দ্বার উপকৃত 

হইতে পারে বুঝি! পুনর্ধার মতৃজঠরে 

আগমন করেন এবং জন্মগ্রহণের পর পৌর্ব- 
দেহিক জ্ঞান ও সংস্কার লাভ করেন। এ 
জন্মে সাধন] দ্বার পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন 

এবং ণঅমনীভাঙ৮-সিদ্ধ হয়। 



কর্মকথ। 

প্রেম না নিয়ে এ জগতে যে এক পাঁ-ও চলে, 

সে অবধারিচ্চ মৃতার মুখে অগ্রসর হয়। 

বিছ্চা 'আার বুদ্ধি এক জিনিষ নয়। এমন 

কি, অনেক সময় দুয়ের মাঝে মোটেই 

বনিননাও থাকে না । বিগ্ভ। অতীতের দিকে 

তাকিয়ে আছে-বুদ্ধি রয়েছে তনিব্যতের 

দিকে তাকিয়ে। 

তারপর [ক কব! উচিত__এইট্ুকু জানতে 

পারাঈট হল বুদ্ধি। ধর্ম হচ্ছে, সেটুকু কাজে 

দেখান। 

ধর্ম ছাড়। বৃদ্ধির কসর কেবল জড়ত্ের 

রোমস্থন | ইচ্ছা ক্রিষাঁন্তে পরিণত হয়; 

বিজ্ঞান শিল্পে পরিণ ভয়; জ্ঞান শক্তিতে 
পরিগত হয়! তেমনি বুদ্ধি যেখানে ধন্থানু- 

কূল ন! তয়, চিন্তা যেখানে কাজে পরিণত না 

হয়, সেখানে শুধু শী'তজ্ঞানের সঙ্োচ জনে, 

ন। হয় মনের অঙীর্ণ রে!গ হয়। মানুসের শুধু 

ভাল আগে, দড়াব।র জেরট্ুকু নাই-__ 

এ হলে তাকে বুদ্ধণ পোকা ছাড়া কি 

বল্ব?. 

আমেরিকার একজন রসিক 

লিখেছিলেন_-“আামার খুড়ামশায় 

“সংসারের কথ।, মানুষের কথা অ।মি কন্ত 

ভেবে দেখেছি- -মানুব ঘট] খাটে, ততটা যি 

ভগনানকে না ডাকে, তনে আর মোটেই 

তকে ডাকাডাকির গ্রয়োজন কি? যদি 

তোমার কোনও কিছুর দরকার হয়, তবে তা! 
পাবার ভন্ঠা আদাজল খেয়ে লেগেযা'ও। 

আর হাপুল নয়নে কেঁদে যদি তা না মিলে, 

তবে চোখের জল ভগবানের পায়ে ফেলে ক 

লেখক 

বলতেন, 

হবে-_তাঁর চেয়ে মাথার ঘাম নিশের পায়ে 

ফেলে দেখ ন1।”_ আমার খুড়ামশায় এই 
কথাই বলতেন ।” | 

বহির্জগন্চের সমন্তার যদি ঠিক ঠিক জবাব 

দিতে পার, তাতে ষর্দি কোথাও আচড়টুকু 

না লগে, তপেই বুঝন, তুমি হছ'শে আছ। 

আর যে দরকার-মাফিক কাজ গুছিয়ে নিতে 

পারে ন1, তাকে বেন্ধশ বলেই জানব। 

প্রকৃতির একমাত্র সম্কেচ-- “হয় সামলে চল, 

না হয় মর” মহাকাঙ্জা যেমন এগুচ্ছেন, 

ত্ডেমনি তার সনগানে সমানে পা ফেলে চল, 

তণে্ট গীদন সংগ্র॥মে ব!চবে। (ভারুতবালী, 

হুশিয়ার! ) 

কর্তব্যবুদ্ধির মন্মকথাঁটি শ্রীকৃষ্ণের এই 
সরল হৃদয়ঞ্রাগী উপদেশে স্বরপ।ক্ষরে ফুটে উঠছে . 
_-“তে'মার শুধু ক[জ নিয়ে কথা; কাজের 

ফলাফল নিয়ে চিন্তা করব।র তে!মার প্রতঃয়াজন 

কি? কন্ধমফল মেন তোমায়. জড়িত করে 

না! ফেলে-হাপার অকর্মেরও অধীন হযে, 

পড়ো না যেন!” 

কর্শেইি বেচে থাঁক। গ্াণপণে খেটে 
যাও । কশ্মুতই তোমার ধর্ম হোক- তার 

ম।ঝে স্বার্থচিন্ত। না থ।কে, লাভ-ক্ষতির ভাবনা . 

ন|থাকে। ভাল মন্দ ঢুইই তোমার কাছে 

সমান । সমতবই যে!গ, তাই ধর্ম। 

লড়তে ভবে তোমায়; 

পুরুষ যেমন নাদীকে ভালবাসে, বীরও তেমনি 

সংগ্রামকে ভালবাসে । যদি লড়তে গিয়ে 

তাই ধর্ম ॥ 

শা 

গজ 

পি 



৬ 

১২৪ 

একেই আচার্য শঙ্কর দাদত্বের বন্ধন বলেঃ 

ছেন। 
একটী ছেলে রাস্তায় শিশ. দিচ্ছিল। 

পুলিশ তাকে বারণ .করল। ছেলেটা বল্ল, 
"শিশ কিআমি দিচ্ছি_-ও আপন! হতেই 
বেরিয়ে যাচ্ছে।” 

কোকিলকে গাছের উচ্চ চূড়ায় বসিয়ে 
দাও, আপন! থেকেই তার ও হতে গানের 

ধার! ঝরে পড়বে। 

ক্র আমিকে অন্তরের মাঝে বিসর্জন 

দাও। সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আপনাকে অভেদ 
বলে জান, দেখবে, ব্রহ্মানন্দ তোমার ভিতর 

দিয়ে কল্যাণময় বীরকর্টেখ আকারে উং- 

সারিত হচ্ছে-.সে কর্ম ধর্মবুদ্ধিতে সমুজ্জল। 

এই "হল ভাগবত জীবন--এই তে তোমার 

জনুন্বত্ব। 

“নিজের কাছ থেকে পালিয়ে এসে 

উন্মুক্ত হ্্যালোকে সে দীড়াল, নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতে একবার জগতের দিকে তাকাল ;-- 

সমস্ত জগং তার কাছে প্রেমে আনন্দে 

উজল হয়ে উঠল--সে জগংকে কল্যাণময় 
বলে অনুভব করল ।” 

সোপেনহাটর বলেছেন, প্নিজের মাঝে 

হুথ পাওয়া বড় শক্ত । কিন্তু আর কোনও- 

খানে পাওয়াও একেবারে অসস্তব 1” 

সব বড় বড় কাজের পেছনে একটা 

বৃদ্ধিমান পমাঁমি” বসে আছে, কিন্তু ত। সত্বেও 

তার দ্বার কিছু হচ্ছে না--করছে কিন্ত অক- 

ভায়। হৃরধ্য স্বমহিমায় সাক্গিস্বরপে মাত্র 
প্রদীপ্ত ভয়ে ওঠেন, কিন্তু তাতেই তুষার- 

শ্ঙ্গের বক্ষে নদী জেগে ওঠে, সবীরণ 

আনন্দে মাতাল হয়ে বেড়ায়, প্রক্কৃতিতে 
প্রাণের ম্পন খা যায়--পশু জাগে, 

রঃ 

আধ্যদপণ [১৭শ বর্ষ-এর্ঘ সংখা। 

পাখী জাখে, তরগাত। জাগে ফুল ফোটে-- 
নরনারী-শিশুর চৌথ প্রতাতের আলোতে 

ফুলের মতই ফুটে ওঠে। সব হয় শুধু 

সাঁবতার মহিমময় প্রকাশে । 

সর্বভৃতাত্বরূপে, জ্যোতিঃম্বর্ূপে আন- 
নদের উৎসরূপে, জেগে ওঠ হে শিবময়-. 

প্রাণ, উৎসাহ, বীর্ধা সব কিরণের হত 

তোমার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ফুল 

ফোটে, আর সৌরভ আপনি ছোটে। 

যেসাতার জানে না, সেষদি দৈবাৎ 
জলে পড়ে যায়, তাহলে তার ভেসে থাক. 

বারই কথ|; কিন্তু সে স্থের্য্য হারিয়ে প্রাণপণে 

যখন কেবল হাত-পা ছু'ড়তেই থাকে, তখনই 

আর ডুবতে বেশী দেরী হয়না। তেমনি 

যে ক্ষুদ্র “আমি”র ভাবন-চিস্তায় আকুল হয়ে 

কেবল সংসারে খাবি খাচ্ছে, তারি ভর 

ডূ্বী হয়। 
“ইজরালাইটুরা যখন বনে বনে ঘুরছিল, 

তখন নিত্য তাদের জন্য অমৃত বর্ষণ হত; 

কিন্ত একদিন মুশার অতিথিদের মধ্যে. 
কতকগুলি অবিশ্বামী লোক পেয়াজ চেয়ে 

বস্ল--সেই হতে আর অমৃত আত 

ন।।” ৪5 

মাথ! ধরে, মাঁজ! বেঁকে যার, বুক ধড়ফড়, 

করে-কেন? পায়েনা হেটে মাথায় হট 

বলে। পা তোমার পৃথিবীর উপরেই থাক, 
আর মাথ! অনন্ত আকাশের আনন্দে অব- 
গাহিত থাক। ভগবান যে ব্যবস্থা করেছেন, 
তা উল্টাতে যেও না । পৃথিবীটাকে মাথায় * 
তুলে নিয়ে বলো লাযেতুমি হুশে আছ। ঢু 

আম্মার সত্যের চেয়ে মায়াকে বেশী শরস্ক। 
করো না 1% এ 

* স্বামী রামতীর্থ ূ ॥ 

ক 

নি 

্ 



বেদাস্তপার 

পর্ব এও 
মূল টু 

অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারা- 

নলসম্ভপ্তো, দীগুশিরা জলরাশিমিব, 

উপহারপাঁণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্গনিষ্ঠং 

গুরুমুপস্ত্য তমনুনরতি _সমিৎপাণিঃ 

“আোত্রিয়ং ব্রহ্মানিষ্ঠম্” - ইত্যাদি ্ রুতেঃ | 
স পরমকৃপয়াধ্যারোপাপবাদহ্যায়েন এনম্ 

উপদিশতি, “তন্মৈ স বিদ্বান উপাঁসীনায় 

গ্রাহ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। (৫) 

অনুবাদ 

এট প্রকার অধিকারী জন্মমৃত্যা গ্রভৃতিতে 
সমাকুল সংসারানলে মস্থপ্ু হইগ, প্রদীপ্র- 
মন্তক বাক্তি যেকূপ জলপাখব [নকট ইুটিয়] 
যায়, £েমনি উপহারহস্তে শো।ত্রয় এ্রন্গ শিষ্ঠ 
গুরুর. নিকট ধাইয়। তাহার অসুনরণ কাঁরবে। 
এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপানধদও বাঁণতে- 

ছেন, “মুযুক্ষু সমিংপাণি হইয়া শোত্রিয 
বধ নিষ্ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে ।৮ (3১ ৪, 
১৯)। গ্ররূও পরমক্পাপূর্বক অধ্যারোপ 
ও অপবাদ হ্ঠায় দ্বারা শিব্কে উপদেশ 
করিবেন? যথ! তৈত্বিরীয়োপ[নষদে--“শিষা 
উপস্থিত হইলে ব্রহ্ধবিদি গুরু _ তাহাকে 

বলেন-।” (২১১) (৫) 

লিক্ক্র্ভি 

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন-_ 
এই 'চারিটা অনুবন্ধই নিরূপিত হইয়াছে। 
বর্তমান খণ্ডে অধিকারীর কি কর্তব্য, তাহাই 

খল! হইতেছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবৃত্তি 
অন[ব্তক। কেবল মূলের ছুই একটী কথার 
চাতপধয ব্যাখ্যা করিয়াই আমর! ক্গাত্ত হইব। 

ধু ৯৩ 
সপ আপ ০ 

মূলে শ্রীগুরুর উপসরণ ও অনুসরণ--- 
এই ছুইটী কথ! আছ । তন্মধ্যে উপসরণ 
বলিতে কেবল মাত্র সমীপগমন বুঝায় 
অনুসরণ অর্থে অনববৃত্তি__কারদনোবাক্যে 
সেনা । 

শ্রীগুরুর নিকটে উপহারহন্তে যাইতে, 
হয়। এতৎসন্বন্ধ শাস্ত্রের অনুশাসন রহি- 
যাছে__পবিক্রপণিনসেকেত রাজানং দেব- 
তাং গুরুম্*__রাঞ্জা, দেবত| ও গুরুকে, সেবা 

কর্রতে গেলে কখনও রিক্ত হস্তে যাইবে না। 

শোত্রিয় ও ব্রঙ্গনিষ্ঠ_গুরুর এই ছুইটাী 
বিশেষণ । শ্রেতিয় অর্থে যিনি চতুর্বেদ ও 
যড-পরদাঙ্গে পারদর্শী; অথবা থিনি বেদা- 
স্রের অর্থ সম্বন্ধে পারদর্শী, তিনিই শ্রোত্রিঃ__ 
এই তাংপর্যাই এখানে বিশেষ করিয়া 
খাটে। আবার শ্রোত্রিয় বলিতে পঅবৃ- 
গিন” ও পআকামোপহত”৪ বুঝায় । এই 
সম্বন্ধে শ্রুতি 8 আোজিয়োহ- 
বভিনোই কামহতঃ 1” ( বুহদারণ্যক, ৩, ৩, 
৩৩ )। যনি রি অতএব কম্ম- 
জনিত পাঁপ মাহাকেম্পর্শ করে না-_তিনিই 
“অবুঞ্জিন।” আর ব্রঙ্গানন্দ বাতিরেকে অন্ত 
অ|নন্দের গ্রতি যিনি বিভৃষ্চ, তিনি “অকাম- 
হত” অর্থাৎ কামনার অভিথাতে তিনি মুগ্ধ 
নহেন। র্ 

গুরু ব্রঙ্গনিষ্ঠ অর্থাৎ উপনিষদ্-গ্রুতি- 
পাঁদিত ব্রঙ্গায্জ্ঞানে তিনি পরিপূর্ণ। 

শ্রুতিতে শিষ্বকে “মমিৎপাণি" হইয়া 
গুরুর নিকট যাইতে বলা হইয়াছে । সামৎ 
অর্থে যজ্ঞকষ্ঠ। ইহ! প্রাচীনকালের রীতি । 
নুতরাং সমিংশবটীকে এখানে ডউউ্পলক্ষণরূপে 
গ্রহণ করিতে হইবে। কাঁলোপযোগী যে 
কোনও উপহার সমিংশব্দ্।রা উপলক্ষিত 
হইতে পারে। (৫) 



শীসনে দ্বিধা 
চি 

গ্তনৈক্ষত--অহং বু গ্!ং প্রজায়ের়”-. 

ওই ঈক্ষার পর হৃষ্টি হয়েছিল। মুলে য! ঘটে- 
ছিল, আজ পর্যন্ত তাৰ পুনবাবৃরত্ত চল্ছ। 

ক্জর্থাৎ এখনও জগতে দেখছ, আগে ঈন্ষা, 

'আলোচন! বা কল্পন!- তাবপর স্ষ্টি। শিক্ষার 

ক্ষেত্রে এই ঈক্ষাব যে কত প্রয়োজন, ত। বলে 
শেব কব যায় না। এইখানেই তে আদত 

হষ্টি। দেহ হতে দেহ নয়--তাবৰ চেয়ে বড় 

স্পমন হতে মনের, হদয় হতে হদয়েব--প্রবুদ্ধ 

আত্মার স্পর্শে সুপ্ত আত্মার জাগবণ। এই 

কৃষি সফল করতে হলে আদি পুরুষে অভিমান 

নিয়ে বলতেই হবে, “অহম্ ঈক্ষে-বছ স্ত।ং 
প্রজায়ের় ৷” 

কিন্ত আমাদেব মুখ থেকে কখনও এই 

উঈক্ষাব ঘোষণা গ্রচাবিত হয়কি? শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে আমর। ঈক্ষাপূর্বক কিছু স্থষ্টি কৰে 
থাকি কি?-_উত্তরে বলব, প্রায়শই না। 

ধসাবে অম|দের সর্বদ|ই একট। ত্রস্ত ভাব; 

তাড়াহছুড়! কবে কোনও বকমে কাজ বাগিয়ে 

নিতে পাবলেই আমব1 বাচি। জীবনট| এত 

তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে যে, দণ্ড এক জায়- 

গায় দাড়িয়ে চাব দিক দেখ শুনে ঈক্ষ। 

পূর্বক একটা কিছু বলতে আশা'দব সণয়ে 
কুলাবে না। তাই পথে ছুটতে ছুটতে যশটুকু 

নজরে পড়ছে, ত চুটুকুব উপবেই ভিন্বেস্থ।'পন 

করে আমব। চললে মুখে একট। বায় |দ"য় 

।স্থাচ্ছি। সংসাবে অ।মা দব বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ণলে 

হু নাম ৪)1পাত খনন শর্বচা ভাাাছ) চট 

উপ ০৫৭ রত 518 এবধণাকত এলে 

মেনে নেবে | 

শিক্ষার বেলায় এমন রায় জামবা অনেক 

বিষয়েই দিই। এব মাঝে গতানুগতিকেব 

পথ ধরে চলাব ঝৌকটাঈ বেশী। বিচাব 

দিয়ে, কল্পনা দিয়ে নূতন একটা কিছু উদ্ভাবন 

কববাব দুগান্ত প্রায়ণঃই চোখে পড়ে না। 
বাস্তবিক নিজেব সম্বন্ধে যাব যতটুকু অজ্ঞতা, 
অপরেব হিতাহিত সম্বন্ধে কল্পনা! ও বিচাঁবের 

অগ্রাচ্র্য তাবই তত বেশী। আজ আমরা 

সমস্তট। জাত আত্মবিস্বৃঠিব তণে তলিয়ে 

আছি--আমাদের প্রাণ এাহ, 5।গুত নাই, 

আঅমবা সৃষ্টি কবব কি? আমা দব মাছে 

শুধু শঙ্কা) বুঝি আব নাহ বুঝ, কোনও 

রকমে পুবাতনেব ঠাটটকে প্রাণপণে 

আকড়ে পড়ে আছি-এথন তাব মাঝে যতই 

অসঙ্গতি থাক না কেন। এতে 

আম।দেব ভুলের সংখ্য। ।কন্ু 

যে বিচাধশীল, যে জীপন্ক, তাবচ ভুল হয়ঃ 

আবার সেই বিচাব।দয়ে সেভুলেখ সংশে। 

ধন কবে নেনাব সামর্থ্য বাখে। যে [চাবহীন . 

জড়ণত্, তাৰ আব ভুল হখবি আশঙ্কা 

কোথায়? মোট কথা ভুল কবে 5 সহ 

করবাবও একটা তেঞ্জ থাক। চাই । আমাদের 

আজকাল সে সব নিভে গিয়ে একেব।বে পরম... 

স।ম্য লাভ হয়ে গিয়েছে। 

5৩ পাবে 

কমই হচ্ছে । 

যাক সে কথ!। বলছিলাম, শিক্ষার * 

অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেব অ।ববেচনা আছে ।) 
কাব একট। বিষয় নিয়েই আমর! আলোচনা! 

পণ | [খক্ষাণ মান শসনের স্থান কোথায়) 

ভাই (দখতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের 

মাঝে সরাসরি ছটা মত প্রচলিত আছে বলা 



শ্রাব, $৩৩১1] 

চলে। কেউ কেউ বলবেন, ক্ষার শের 

হতে শ।দন-বা।পারট! তুগে দেওয়াষ্ট উচত। 
আব।র কেউ বগণেন, শামন্ মুল-_ শাসন 

ছাড় শিক্ষা অসপ্তব। ছু্দলের কথা'তঃ 

সপক্ষে বিপক্ষে কিছু না কিছু বলবার আ।ছ। 

উভয়ের কণা নিরপেক্ষ ভাবে পিবেচনা করেই 

আম।দের একট! পিগ্ধান্তে পৌছ।তে হবে । 

গ্রথমতঃ ধরা শ।সনের পিবোবী, তাদের 

এরা বিশ্বাস করেন, মানুষ 

ভাগ হবার নীজ তার মাঝে 

“কথাই নলি। 

আগ;ণ মন্দ নয়, 

নিহনড বযেছে, একদিন তা ফুটপেই । আজ 

যাকে আমর মন্দ বলছি, তা মানুষের 

অপারণত অঞস্থা মাত্র। অবিকশিতকে 

বিকশিত করণার জন্য প্রকৃতির মাঝে একট! 

আশ্রম 5ষই্। ১লছে। এই চেষ্টার স্বরূপ 

স" সম' 

সত্য 5 নম্ব্গা সন 

আমদেপ গ্রহন না হলেও এর 

বরবার কোনও কারণ 

মন-যণ সভ৮:৭ বিধর্ত'নর হাতহানই 

এই প্রথকৃঠ চে্ার ন্র্ধশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 

শ্রকাতর মাল মানুবে পিবেঃনার একট! 

(ববোদ আছ মগ আপন খুণীনে একট। 

কিছু করণা।ব 'গদ্ধ রাখে বপেঠ অনেক সময় 

অনধিকার5চ্চ। করে ঝ। তাড়াতাড়ি ফল 

গানার লোছে গ্রর ঠর কাজকে বাঁধা দিয়ে 

নিজের সর্বন।শ ঘটয়ে থাকে । শিক্ষার 

শাসন এই অসহিষ্তাবই পরি5য়। কর্তৃত্া 

ভিম।ন নিয়ে মানুষ একট; কিছু করে তুলব 

বলে আস্ফালন কবে বটে, কিন্তু কোন্ শক্তির 

পরিচালনয় যে তার কর্তৃত্ব ফল হবে, তার 

কোনও খবরই সে রাখে না। ফলে শকক্তর 

সঙ্গে শক্তির (নিরে।ধ ঘটিয়ে সে কেনল মানবের 

ক্রমোরনতির পথে কীটাই দেয়। 

5 । 

লীমনও যে শিক্ষার একট! অঙ্গ হতে 

শানে খিধা ১২৩ 

পারে, ৬: আম? একেব;রে মী করতে 

চাই না। যে নী;তশাস্তকার বলেছেন, 

“তাড়নে বতবে গুণাঃ। অতএব তাড়য়েং, নত 

ল|লয়েং” -ষ্টি'ন মনব১রিত্রের একট! দি 

সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা গ্রকাশ করেছেন তার 

কথ|র মাঝে ফে কোনও সত্যই নই, ১ 

কথা বলছি না-বরং ছেলেবেলায় বছঝুর 

আমাদের পি:ঠব উপর দিয়ে তার কথার 

সানা প্রমাণিত জয়ে গিয়েছে । কিন্ত তবুও 

তিনি বিক্ষাক্ষেও যা হচ্ছে, তারই কথা বলে 

গিয়োছন, কি হওয়া উচিত, তার কথ! 

বলেননি । ওট! শুধু ইতিহাসের ক|-__হষির 
মও নয়। 

শসনকে যেখানে শিক্ষানীতির অপরি- 

সথর্ম্য অঙ্গ বলে ধবে নেওয়! হয়েছে, সেখানে 

বিবেচনার অভাব যে ঘটবে, এ কথা বলাই 

বাহুলা। আঘাত পেয়ে আঘাত ফিরিয়ে 

দেবার স্বভাবটা মান্ষের মজ্জাগত--এর 

মাঝে আছে শুধু নিছক দেনা-পাঁওনার 
হিসাব। কিন্তু লাভক্ষতির বিচারের উপরে 

যেউঠে গিয়েছে। সেই যথার্থ নির্বিকার 

থেকে ক্ষতিকে সহ করত পারে, তার 
পৃবণ কর্তত গারে_সেই ক্ষমা করতেও. 
জানে। আমরা যখন দণ্ডধর হই, তখন 

ল[ভক্ষতির হিসান পেকে কতটা ষে মুত 

থ।কি, তা পরিমাণ করে বলা শক্ত। অনেক 

জায়গায়ই হয়ত “কাায় কোন গুপ্ত স্বার্থে 

অঘাত পড়ে'ছ-__-হ্ে।ক্ না সে স্বার্থ মনোগত 

ব1 বস্তগত -আর স্বার্থহ।নির উত্তাপে উত্তপ্ত 

হয়েই আমরা শ।সনদণ্ডের পরিচালন! করতে 
গিয়েছি এট হচ্ছে নির্বি্'র শাসনের অগক্, 

তম ফল। যেশিক্ষক অসহিঝুঃ হয়ে শান 

করে, মে শিক্ষকের মাঝে অধমাধম। 



১২৪ | 
“তারপর শাসনের পক্ষে একট! মস্ত ওজর 

হচ্ছে, বিচার কর্মের রীতিকতা । কাজে 

আমর! মোটামুটা ছটা ভাগ করে নিই__ 

তার. কতকগুলি নুনীতিদ্বারা প্রণে।দিত, 

আর কতকগুলি দুর্নীতি ছারা গ্রণোদিত। 

ভাই শিক্ষাক্ষেত্রের বিচারালয়ে দণগু-পুর- 

স্বারের ভাগটাও আমরা সোজাসুজি করে 

ফেলি। কিন্তু একট! কথা ভুলে যাই যে 

কাজের মাঝে শুধু সুনীতি আর দুর্নাতর 
বিচার করলেই চলে না--এমন কতকগুলি 
কাজ আছে, যার! সুনীতি ব! দুর্নীতি কোন- 

ট[রই আমলে পড়ে না-তারা একেবারে 

নীতিশাস্ত্রের আইনের বাইঈরে- ইংরেজীতে 

যাকে বলে 1707-7701281 3 এ কিন্তু 12 

0181 থেকে পৃথকৃ। মুল কথা- ইচ্ছার 

ক্বাতন্া ও নির্ব(চনশক্তি না জন্মন পর্যন্ত 

কোন কাজ্কেই নীতির কোঠায় আন! 

যায় না। ভালমন্দ ছুটই বেছে নেবার 
শক্তি যার জন্মায়নি, তার কাজকে আইনের 

গণ্তীতে ফেলা চলেনা । আগে কাজের 

বাছাই করতে শেখাও, কোনটা আদর্শ তা 
বুঝিয়ে দাও-_তারপর আইন ভাঙলে সাজা 

দিও। কিন্ত ছেলেকে শাসন করবার সময় 
আমর! এত কথা ভেবে দেখি না। আসর 
ছেলে আর বুড়ের বুদ্ধি এক তৌলে ওজন 
করে বিচার করি। এট! কতদূর সঙ্গত, তা 
বিবেচ্য । 

এই সম্পর্কে শাসননীতির আর একটা] 
গলদের কথ| মাঁন পড়ে । সেট। হচ্ছে আম।- 

| দের শিক্ষাক্ষেত্রে 01081015201017র অভাব | 

: ভালমন্দের বিচার করে ভাগট। গ্রহণ করতে 
. শেখাতে হবে, এই হল আমাদের মত্লব। 
কিন্ত কি কর্টেতা করাযায়?। আমর 

আ.ধাদপণ- [ ১৪শ বর্ধ--$র্থ সংখ) 

সাধারণতঃ বুঝি, )তাঁড়নায় কাজট! সহজ হয়ে 
আসে, ছেলের পেছনে পেছনে ঘুরে সময়ের 
অপব্যবহার না করে বিজ্ঞ অভিভাবক সং- 
সারের অন্থান্য হিতকর কাজে সে সময়টুকু 
ব্যয় করতে পারেন। অতএব বলতেই হবে 
"ভাড়নে বহবে! গুণাঃ1” কিন্ত এই নীতির : 
গেছনে যে কতখানি ঈক্ষার অভাব রয়েছে, 
সেইটাই আমাদের ভেবে দেখবার বিষয়। 
এ ক্ষেত্রে শাসন মানে কি? অর্থাৎ যে 
ক(জটা আমি সঙ্গে থাকলে তুদি করতে না 
বা করবে না, সেই কাজট|ই তুমি যাতে 
ভথিষ্ততে না কর, তার জন্ত অগ্রিম কিছু 
দক্ষিণ দিয়ে রাখা । আমি তোমার সঙ্গে 
খকভে পারব না--অতএব আমার এই 
লাঠিগাছটীকে আমার প্রতিনিধিস্থলে রেখে 
গেলাম । আমি যদি সঙ্গে থাকতাম, তবে হয়ত 
তোমার অন্তায়ট। বুঝিয়ে দিয়ে তোমায় সাব 
ধান বা প্রতনিবৃ্ত করতে পারতাম, কিন্ত 
যেহেতু সে সুযোগ আমার নাই, কাজেই 
আমার এই নির্বাক প্রতিনিধির উপর 
তোমাকে বোঝাবার ভার দিয়ে গেলাম। 
এ ব্যবস্থট। মন্দ কিসে? আমর। বালি, 
সত্যই তো--এতে স।পও মবল, লাঠিও 
ভ|ঙগল ন|। 

অবশ্য মানুষ যে অন্যায় করবে না, এমন, 
কথাও যেমন বলা যাঁয় না|, তেমনি সৈ 
অন্যায়ের কোনও সাজাও ধে পাবে না--এমন' 
আবদ্ারও আমর! করতে পারি না। প্ররুতিঃ 
ন|ঝেই দেখি, গ্রত্যেকট। আইনভঙের 'ভন্ত 
শ|স্তি পেতেই হয়__সেখানে কেউ গ্লেছাই' 
গাঁয় না.। তাই: শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনপদ্ধতির 
প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমরা তাকে 
্রক্কতির অনুকর্তনেই গড়ে তুলতে চাই) 



আবণ। ১৩৩১] শ।সনে দ্বিধা 
চে ৪ 

১২৫ 

স্কেলে ধদি অন্ঠ।য় করে, তবে সে শন্তায়ের ' সংশে।ধন করতে যাই, তবে ছেলে মনে. করবে 

যাম্বাত।বিক ফল, তাই তাকে ভোগ করতে 

দা9। সে বুধুঝ, "আমি এই অধ্ঠায় করেছি, 
হৃতধাং তার জন্ত আমাকে এই দণ্ড পেতে 

হবে__কোনও মানুষের বিচারে নয়, একে- 

বারে প্র্কতির অলঙ্ঘা আইনের বিচারে 1 

বিচারক যদি অপ্রধষ্য স্থানে থেকে বিচার 

করেন, তবে আর অপরাদীর বলবার কিছু 
থাকে. লা গ্রতিহিংসাটা পর্য।সত 

হুযেগ থাকে না। 

নেপার 

মান্ুমের নাগাল পাওয়! 

যায়, তাই মানুষের বিচারে গ্বভাবতঃই একট! 

সন্দেহ, একটা গ্রাতিহিংসার লালসা “জগে 

ওঠে। কিন্তু প্ররুতির বিচারকে আর তৃমি 

কি বলবে? তাই তার শিক্ষাটা মানুষের 

পক্ষে বড় কার্ধাকরী হয়। ন্তরাং শিক্ষা- 

ক্ষেত্রে শামননীতিকে প্রকৃতির অন্কূলেই 
পরিচালন! কর! উচিত। 

এই হল একদিকর্কাঁর কণা। 

এই পমন্ত যুক্তির মূলে কতকটা সত্য 

আছে। বাস্তবিক আমর! সাধারণত: লাঠির 

প্রতিনিধিত্ব ধে নিচার করে থাকি, তার মাঝে 

গেনাপাওনার ভাৰট! সময় সময় এত লুম্পষ্ট 

হয়ে ওঠে যে তরুণ মনের উপর তার ছাপ 
পড়তে বেশী দেখীহয়না। এই অন্য অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রে সামনের ফলে শিক্ষা ন! হয়ে 

অন্যায় জেদ, প্রতিহিংসার স্পৃগা তালি দান- 

বীর বৃত্তিগুলিঈ জেগে ওঠে । ধর ছে:লটা দুষ্ট মী 

ফরছে; তার বাবহার ভাল কি মন্দ, কতটুকু 

প্রশ্রয় তাকে দিতে হরে, তার হিসাব করবার 

সময় আগার হয়্ে-উঠঠে না। এছ্িকে ষ 

মীর মান্র'ট। বেড়ে গিয়ে শেষে একট। অকাণ্ড 

, বাধিয়ে তৃল্ল। এই অবস্থায় আমার অনব- 

,, ধামহা ত্রটী যদি ছেলের পিঠে লাঠি ভেঙ্গে 

"ক? প্রথমতঃঞ্সামার এতখাঁনি উত্মার ক্কীরণ . 
টাই সে বুঝতে পারবে না। তার আচরণট। 
যে অসঙগত হয়েছে, তাও ক্রমে ক্রমে 'য়েছে, | 

একেবারে হয়ে ওঠেনি । ন্ৃতরাং পরিণামে 

তার কতখানি গুরুত্ব জন্মেছে, ত। বুঝবার 

বেচারীর অবসর হয়নি, কেনন! বালকন্ুলত 

মনোবেগের বণে মে কেনল একট| ঝেকের 

মাথাতেই কাজ করে গিয়েছে, পদে পদ 

বিচার এসে তার আচরণ সম্বন্ধে তাকে সজাগ 

করে দেয়নি । সুতরাং সঙ্গতি-অপঙ্গতি বোধ 

তার গোড়।তেও যতটুকু ছিল, পরিণামে, 

অকাগুটা পধ্যস্তও সেট! ততটুকুই আছে। 
এমন অবস্থায় শাসনের মান্রাটা অধিক এবং 

'|কন্মিক হলে ছেলে কিছুতেই তার সঙ্গতি 

বুঝতে পারবে ন!। ফল আমার শাসণট। 

তার কাছে অগ্তায় বলেই মনে তবে। তখন 
হয় সে সেট। অগ্র।হা করবে, নতুবা আমাকে 

নিধ্বিবাদে উত্যক্ করবার জন্য তার মাঝে 
একট! প্রবল স্পহ! জন্মা/বে। ওদিকে আমি 

যদি আত্মানূসন্ধিতস্ব হই, তবে আমিও বুঝব, 

আমার শাসনের মুলে কল্যাণাকাজ্জা ততট। 

নাট, যতটা আনে বিরক্তি ও স।ংস|রিক লাড- 

লোকসানের হিসাব। ও 

এই কথাটা যখন বিচার করি, তখন 
বুঝতে পারি, শসনের চেয়ে সংরক্ষণ কত 

প্রয়োজন । ৰ 

শিক্ষ।'র শাসনকে ধার! প্রকৃতির অনু: 

বর্তী করতে চান, তাদের স্বপক্ষে যে যুকি 

আছে, তাঁর কথা বলা হল। নাস্তবিক 

শ।সনের বাঝে যেখানে সমাহিত চিতের 

বিচার নাট, অতি অন্পষ্ট হলেও বিরক্তি 

ও প্রতিশোধম্পৃহ! যেখানে লুকিয়ে আছে। 

সেখানে পাসনের দ্ুফল নারে কুফলই তা 
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থাকে। এই হিস|বে শাসকের 'দনোবৃত্তিকে 
একটা নিবাত *নিফম্প অবস্থায় নিয়ে যাবার 
নত গ্রকন্ডির অনুবর্তন গায়েন হতে গ[রে। 

কিন্তু কথ! হচ্ছে, শ।মনের মাঝে একটা 

দিত্বাংদা ছাড়! কিআর কিছুই থাকতে 
“পারে না? 

| প্রকৃতির অন্ুংর্তননীতি যেভাব থেকে 

জন্মগ্রহণ করেছে, তার মুলে একটা জাতিগত 

আদর্শ বৈষম্যের বীজ রয়েছে। যে দেশে 

ত্যেকে বাক্তিগত অধিকারের দাবা করে, 

সামানীঙর কথা খখ।নে পথে ঘটে [ধকায়, 

' সেখানে প্রেমে কাউকে শানন কর্তে একট। 

সঙ্কেত পোধ হওয় আশ্চর্য নয়। অখ্্য 

নক বলতে নর আপাত 

নঃস্পক শক $:5£ পক্ষ্য করছি । আনা:দর 

মংদংশ আচাধ্া গুরু হয়ে 

-ম্বার গুছ যে কত বড় আম্মীয়, 

| পিহ: »15। খাগ্ায় পঞঙ্জনের চেয়েও যে তার 

এবধক|র কতদূর শিশ্তৃতত তা আমরা ধু 

স-স্ক।ববশেই নয়, যু (ব5র ধিয়েও 

বুঝ. ত পরি । লুতণ।ং এদেশে ছাখের উপর 

€ 5151 

"শশর 

দ.5৭ 

একর 

আ১1য।র 1৯” অধিকার থ!ক।ট! 

ক মাত্র অন্যভাপক নয়। আচাধ্যের 

গুত্রের উতর বাৎমল্যের যেমন সীমা না, 

তেমন ত।র শান করব।র অধিক[43 

পধ্য।পত । 

কিন্তু এ ভাবটা পাশ্চ।ত্যদেশে ফুটে 

উঠার সুযোগ পায়নি। "অন্ততঃ আমাদের 

ভাগ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার যুটুকু দশন- 

স্গর্শন [মিল্ছ, তাতে ব্যক্তিগত অধিক|রট: 

বজায় রাখ যে পুরুষার্থ, এ ভ।বটা ক্রমখঃ 

& সামাদের মবে সংক্রাদিত হচ্ছে। পশ্চিমে 
মানয্বে সঙ্গে দানুষের ব্যবহার চলুতে গেলেই 

আরম, [বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 

বিকার অনধিকারের: কথা এসে পড়ে। 
এই ছ্ষিপাবে পিতা-মাতাও সম্ত।নের উপর 

অধিক।র বিস্তার ঝরতে সন্কু চত হন। ব।ডির 
আনত এতিষঠাই (যানে শিক্ষার মুলমন্র 

সেখানে শাদনরূপ অধিকার-সক্কচের কথ|ই 

তে! উঠতে পারে না। তবুও সে শাসনের 

গ্রয়েজন আছে, এ কথাট। মুখে স্বীকার না | 

করলেও কার্ধাক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয়, 
তাই শাসন নীতটাকে ধখ।সাধ্য মোলায়েম 

করবান গন্য, মানুষের অধিকারের মীম! 
অব্যাহত রাখপার জন্ঠ ওট।কে প্ররুতির 

ঘড়ে চালান দেওয়! হয়েছে। এতে শ।সন 

করাও চলে, অথচ মানুষের মম্বন্ধে অনধিক র- 
চচ্চারও দেষ আসে না এবং শ।সিতের 

ব্য্ত স্বাতগ্ত্যও কেখাও ক্ষুগ্থ হবার অণকশি . 

পায় না_কেনন| সে জ।নে শাসক প্রকৃতি « 

মানুদ নয়) প্রকৃতির হাতের উপর যখন 

তত চলে না, তখন বাধ্য হয়ে শাসনট।ক 

হজম করতেই হয়। 

কিনব এখানে ছুট! কথ! আমাদের গেয়।লে 

আসেনি । প্রথমতঃ মানুষ.কণড গ্রকৃতিই অন্ত 

ভুক্তি করে নেওয়! চলে -কেবল জড়গগ'তর 

আ|ইনট[ই স্টায়ান্ভ।য় বিচারের মাপকাঠি নয় 

_ মনোন্গগঞ্তের একট। আইন কান্ুণ আছে. 
এবং স্টোও প্রাকৃতিক । দ্বিতীয় ক -সকল 

ক।জের |বচাবের জন্ত সব. সময় প্রকৃতির " 

গ্রতীক্ষা করে বদে পাঁকলেও চলে ন'। ঠেকে 

শেগ।টান্ জগতের চিরকালের দস্তর হলে 

মানবজ।তির অতীত অভিজ্ঞতার পুঞ্জি নির- 

ক হত। আবু শিক্ষা যদি অতীত খা ভিজ্ঞ- 

তার উপরষ্ট না চুড়ায়, তবে তকে কখনও 

উষ্নতিশীল বল! চলবে 'ন|--সে চিরকাল এক 

জ|য়গতেই অচল হয়ে থাকুবে। 
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এমন কল্পনার গেছনে যে মানুষের হী 
বলে একটা পণার্থ না, | স্পষ্টই দৈখতে 
পাচ্ছি। যাকে আমি ভাল বাসব, তার 

উপর আমার অসীম অর্ধিকার। তাললা্গার 

মাঝেও যদি অধিকার ক্মনধিকারের বিচার্ব'করে 

খানার . 'চালাতে হয়, তাহলে ভালবাসার 

ধরা থাক্ কোথায়? ভাল যদি বাসি, 

“তবে শাসন করবার জন কি কার মুখ তাকিয়ে 

থাকতে ভবে? যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা 

যতগানি ঢুঃগ দিতে পারি, অপরকে ততথনি 

পাঁরি না। আপন জনের উপর কাঠ।র হতে 

পারাটাই হল প্রাণের টানেন পরিচয়। যেমন 

একব।র রুদ্ররূপে শান করন, তেমনি আব।র 

দেবার যত্ধে শেছে মায়ের আমন অধিকার 
রও 

শু 

আরণ্যক 

উল 

শাঁসান হিধা ১২৭ 
৯ রি কী 

করধ--এই'হচ্ছে ভারতীয় আচার্ধ্ের নীতি। 

ছেপ্লে কি আমার পরযে প্ররূতির আড়াল 

থেকৌঁসি। বাচিয়ে তকে শাসন কাতে হবে? 

অ'মি মানুষের মত ম্ুণে-চঃখে, হর্ষে বেদনায় 

স্পনমান, কাঁজেট মানুষের সঙ্গে মানুধের সাজে 

অসঙ্কোচ সাবচারেট আমর প্রাণ শ্র্ত লা 

এট জন্য আমর! সোহাগ করতেও জানি, * 
আনার শাসন করতেও জ।ণি। আমরা প্রকৃতির 

অন্ধনীতিকে কবুল কবি না-_চাঁমব] জানি 

ম।নুষের গ্রণের আইনকে । 

শাসন সম্বন্ধে দুই তরফেব কথাই বলা 
হল। এখন শাসনের যথার্থ স্বক্ূপ কি তাই 

বুঝতে ভবে। 

:& ভা-পারৰং- 2) 
০১1 পপি £75. 

৬ ্ 

«হন বাঁচঃ পদবীয়মায়ন্ তামস্ববিন্দন্ খষিষু প্রবিষ্টাম্॥৮ 

ভোগে শক্তির ক্ষয় ভয়, তাগে শক্তির 

লঞ্চ॥ হয়। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই 

নঞ্চিত শক্তিকে আবার ভোগের পশ্চাতে বায় 

করিছে ইচ্ছা হয়। ইহাকেই বলি শক্কির 

অপব্যয়। এই অপব্যয়ের আকর্ষণে ও 

ভোগের প্রলোভনে পড়িয়। ম'ছুম অধৈর্ধ্য 

হইয়া উঠে। তখন সেই উত্তেঈনার মুখে সে 

ঘাছ।ই করিতে যায়--তাঁহাই তাহার পক্ষে 

ভোগ অপেক্ষা মারা হয়া পড়ে। 

কালেই ভে|গের মাঝে পড়িয়া নিজকে প্রকৃত 

পথে পরিচালন! করিতে মাগ্তুষের যেমন অনীম 

গরেদনংহতা ১৭৬৩ 

ধের্য।র, সুনিয়ত শ্ৈর্যোর আনশ্যক-_ত্যাগের 

পূর্বেও তেমনি নিজকে অলীম ৮খ্যে সঞ্চিত 

শক্তির গ্রয়েগে পলাউ মুখ করিয়া ন! লইলে 

ত্যাগ মানুষের পক্ষে নিরছ্কুশ হয় না। 

সঃ 

"ভালবাসতে যদি হয়, তীারেই শুধু বাস 

ভাল যে জন প্রেমময় 1”--নইলে জীবনে 

তোমায় যথেষ্ট ঠকৃতে হবে। মানুষের ভাল- 

বাসায় সম্মোহন আছে--তাকে দমন করবার 

শক্তি আগে অর্জন করে নাও-তার গর 
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অবগাহন করো'। ভালবাসার প্রবৃত্তি বগি 

থাকে, তবে দেখবে, তৃ!র মাঝে কত সৃুন্ম সুন্প 

উপর'গেকে অবতরণ করে গ্বে সে লীলার +.'্র সর একখাটী মনে খাখিও__ “আমি 

(যাহাই জলুযিতেছি, হত ভি ভাল নয়।” 

নুহ - ১৭ পংখ্যা, 

ভাহ। হইলে, অনেক সময় অভিষাগের হাত 

তেদ রুষেছে__রিব্িকারচিত হতে না পারলেস্জ, হইতে ত্রাণ পাইবে । নিঞ্জের কাঞ্চকে সর্বশ্রেষ্ঠ 

সেগুলির ধরীন্দুজালিক বিল।স' মানুষ বথার্থ 
ভাবে চিনে নিতে পাবে না। তাই বেখানে 
বিচারের প্রয়োজন । কঠোর সাধনায় সংযমের 
জলে আগে চিত্তের রসের খা কেটে নাও-_- 

তারপর ভালবাপায় আত্মবিলর্জন দিও-_তবেই 

বথার্ধ প্রেমে এক।খ্ব হতে পাববে। তোমার 

ভিতরে ব্যক্তিগত আমিত্বের অভিমন থাক! 

পর্যন্ত, সেই বিবাট আ মত্বের সায়নে বুদ্ধ [দেব 

বঙ নিঃস্বথভাবে ডুবে যাওয়া-সে কি 
তোমার সাধ্য মনে কণথছ? তা কখনই নয় 

তার জন্য হদয়লন তোমাব শুন্য কবে 

এঁকাস্তিক প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে তোমায় 

থাকতে হবে। নহে তোমার 

তুমিত্ব থাক! পর্যান্ত রব আলোকের অবধ 

সঞ্চরণ তে|মাৰ ভিতব লীল|য়ত হবে না। 

প 

নিজের শক্তির অভিমান ত্যাগ করিয়। 

হুদৃ় চেষ্টায় ইত্দ্রি্গ্রামকে সংহত এবং সংযত 
কর। তারপব নিমিত্তমান্র হইয়! সেই মুক্র।- 

কাজ ইন্দ্রিছ।র। কর্তবা সম্পাদন করিয়। 

যাও- দেখিবে, মু।শরক্তিময়েব শকি তোমার 

ভিতরে আপনি শ্থুবিত হইতেছে । ইহাই হল 

প্রকৃত আত্মশক্তি। ব্পাগে অভিমানকে জয় 

না করিলে এই শক্তি উপলব্ধ হয় ন।। আব 
এ শক্তিকে অনুভব কবিতে ন! পারিলে 

তোমার জীবনদংগ্রমে জদী হইবার চেষ্টাই 

এক শিল্ছু 

বলিয়। আনাই অধিকাংশ সময় অভিমানের 

মূল কারণ। বলিতে পার, “আত্মশক্তিভে 

বিশ্বান না থাকিলে কাজ করিব কিরপে?” 

কিন্ত একটু তলাইয়। ভাবিলেই দেখা যার, 
“আ.ত্মশক্তি” বলিতে অনেক সময় আমর! 
ভুল বুঝি ।__“আজ্মশন্তি” বপিতে আত্মার 

অর্থৎ ভগবানের শক্তি না বুঝিরা আমাদের 

দেছেব শক্তি বা টঈন্দ্িয়ের শক্তিকে বুঝিয়! 

কি । যখন এই ভুল ৰোবঝাটাকেই আমবা 

ঠিক বলিয়। মনে কবি এবং তাভ। লইয়াই 

কার্য্যক্ষেত্রে অবভবণ কবি, তখনই আত্মবিশ্বাস 

আমাদের দেহাতিমানে পরিণত হয়-্কতাহারই 

পকে জড় ইমন! আঁমধা নিজকে সন্গীণ কাথ্য। 

ফোল। ১ইতেহই কন্মেধ সাধন্ভাম 

আঅমাদধ শিকট আভমান অহঙ্কাবেখ প্রেত- 

ভাম হয়৷ দাড়ায় । কালেই “হয় ৬” বলিতে 

আফ্মশক্তিতে বিশ্বান অথাৎ ভগবদধিশ্বাসকে 

দূব করিবার কথা বলিতেছি না। তাহাতে 

শ্রদ্ধা-শিশ্বাপ তো! রাখিতেই হইবে__নহিলে, 

তোমার সমস্ত সাধন[ই বৃথ! হইবে। শবে 

বলিতছেছি এই যে সন্দেহ রাখ তোমার 

দেহের উপব--ইল্জিয়ের উপব)--তাহাণ] 

যাঁহ। কাঁরবে, ভাহাতে প্রমাদ অবশ্থস্তাবী । 
আর বিশ্বাস করিপার সময় কবিও ত।হ।কে-_ 

তোমাৰ অস্তবে, সমগ্র বিণের অন্তরে যিনি 

রহিয়াছেন, সেই ভগবানকে--ইন্ত্রিকে 

নয়। 

ত% 

শগহ হু 

লন 
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কপি উপ শি ইজিপ্ট 

আদিত্যাঃ 
[ খখেদ-সংহিতা--১1৩1৫ ] 

স্ছাঞ্গো! ভি লো অশ্যঙ্মল্ 'লিত্র পস্থা 

জন্সক্ষন্লো শলকশ লা্ুকন্তি | 

তেনাছিত্যা অপ্ধি বোদা নদ 

সচ্ছনত্তা নো দুম্পন্রিহত্ঞ স্ম্চা ॥। 

আবহ লিশ্ে আহ, বক্রুণাসি কাজ 
ম্নেচ্ দেলা আনল তে চি অ্ভ্যাও। 

সভিহ নো জা্্ সশল্লঙো। বিচ্চিক্ষে 

স্ঠ্াা্য আন্মুল্ি জ্গর্পিভানম্নি প্পু্খ্বা রঃ 

নন দক্ষিণ বিচিক্িতভ্িে ন সা 

ভন প্রাচ্চীলম্মাচিতাাা নোভি পশ্চা। 
গক্্য চি আঙনতো হরীর্ঘ্যা চিক 

ব্যুভ্ন। শীতে? অভ্ভস্সহ জ্যোতিল্লশ্যাজ্য্ ॥. 
৯২০ 



অঙজিতে মিত্র অব্রঃণোত সল 

স্বচ্ছো স্তর ক্ষমা কচ্ছিদ্গাগঃ | 

উর্্স্ঠাস্ অভ্ভম্রৎ জ্যোতিলিত্দ্র 

1 নে! ছীর্ঘা অভ্ডনশন্ন ভঙ্গি ॥ 

স্বন্দর, সুগম পন্থা, হে অর্ধামা, হে মিত্রাবরুণ-- 

কণ্টক-আঘাত যারে রক্তপাতে করেনি অরুণ__ 

সেই পথে নিত্য শুনি তোমাদের স্থধাময় বাণী, $ 

 শান্তিভর! ক্ষয়হীন বিত্ত, দেব, নিত্য দাও আনি! 

নিখিলের প্রাণ তুমি, হে বরুণ, -রাজঅধিরাজ-_ 

মর্ত্য তব লোটে পায়, আজ্ঞাঁবাহী দেবের সমাজ । 

দীপ্তি শত শরতের আন, দেব, করি দরশন-_ 

পূর্বপুরুষের আয়ু বীষর্ততরা করি আস্বাদন। 

সব্যভাগ কারে বলে নাহি জানি, না চিনি দখিণ, 

প্রাচী আর প্রতীচীর, হে আদিত্য, নাহি জানি চিন্_- . 

জ্ঞানহীন মন্দমেধা_-তবু ম্মরি দেবতা-নিদেশ 

অভয় জ্যোতিঃর মাঝে অনায়াসে করি পরবেশ। 

হে মিত্রাবরূণ, শোন, হে দিতি _যাচি পরসাদ, 

তোমাদের পায়ে যদি করে থাকি কোনে অপরাধ ! 

ইন্দ্রের অভয় জ্যোতিঃ__হেরি তার বিপুল প্রকাশ__ 
দীর্ঘ তমিআর মাঝে নহে যেন মোদের বিনাশ | 

এ বিটি 
পেশি শশা শপ সর” শট 



মনোলয় 
শপ নুর স্পা 

(প্রেব্বভিমার্গ) 

নিবৃত্তিমার্গে মনৌলয় ক।ম্য হইলেও, প্রবৃস্তি' 

মার্গে মনোলয় অসম্ভব নহে। মানব প্রবৃত্তির 

দাস, প্রবৃত্তির মোহময়, মদিরায় লুগ্ুচৈতন্ত । 

তাহার! ধর্-কর্্ম না জানিয়৷ বাহাব ক্রোড়ে 

নিশ্চিন্ত চিতে গভীর নিদ্রামপ্ন, সেই সর্ব শ্রয়, 

সর্কগ্রাণীর একান্ত বিশ্বাসস্থান, বিপথগামী 

অবোধ সন্তানের মুক্রির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

প্রবৃততিপূর্ণ মানব পকামিনী-কাঞ্চন” ভুলিতে 

পারিবে না বলিয়াই তস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। 

ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিয়৷ মানব হরিনাম 

শইবে না, এই কথা গ্রেমাবতার শ্রীগৌরণঙ্গ- 

দেবের গোচরীতৃত হঈলে, তিনি নিতাযানন্দকে 

বলিয়্াছিলেন, মাছ, মাংদ খাঈয়া রমণীর 

ক্রোড়ে বসিয়। মানব ভরিনাম করুক । প্রবৃত্তি- 

পূর্ণ মানবের উদ্ধারের পথ মহাজন কর্তৃক 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু আমরা ঘে।রতিমিরাচ্ছন্ 

নিবিড় অরণ্যে পথত্রান্ত শ্রাস্ত পথিকের গ্ভায় 

অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতেছি । আমরা 

পথের সন্ধান লইতেছি না। আমর! তুলি- 

যাও কখনও মনে করি ন! যে আমরা কোথ। 

হইতে আগিয়াছি-আমাদের যাত্রার সমান্তি 

কোথায়? আমরা ভূলিয়। গিয়।ছি যে, যেমন 

পানগৃছে নানালোকের একত্র সম্মিলন--. 

সারে আমাদেরও সম্বন্ধ তক্রাপ--গ্রাক্তন 

'কর্মফলে কখনও সংখোনিত, কখনও বিয়ে।- 

জিত হুইতেছি। “আমার” মনে করিয়া 

যাহার সুখের জন্য, নিজে অশেষ দুঃখে 

জড়াইয়। থাকিতেছি--সেই 

এত ভাঁলবাদি? কারণ সে.আখার দেহ- 

পুত্রকে কেন 

সম্ভৃত? স্ত্রী আর ভোগের উপকরণ? 
তাহ। তে! নহে। যদি তাহাই হইত, তবেষে 
সত্য বস্তু দেহত্যাগ করিলে দেহ অসাড়: 

হইয়! যায়, তখন ত।হ|কে তুচ্ছজ্ঞ।নে ভন্মী- 
ভূত করি কেন? কারণ জড় দেহ তো! 

আমার আত্মীয় নয়। ভিন্ন ভিন্ন পুণ্পের ছারা: 

মাল! গ্রথিত হইলে সেই বিভিন্ন ম্াতীয় 
পুম্পের ভিতর যেমন একই সুত্র অন্ুস্থাত 

থাকে, তদ্রপ আমরা সেই এক আত্মা হ্ত্রে 
গ্রথিত হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে ভাঙগধাসি। 
ক।রণ-_ 

প্রিয়! হা।ত্মৈব সর্বেষ।ং নাআনোহস্তপরং প্রিয়ম্ 
লোকেন্সিন্নাআসন্বন্ধাভবত্য.ম £ প্রিরঃ শিবে ॥ 

কিন্তু আমাদের ভালবাসা অন্তরুর্টির 

অভাব হ্চেতু নিজ পরিবারবর্গের উপর সীমা বদ্ধ 

থাকে। কারণ আমর! জ্ঞানহীন-_দেহাত- 

বোধপ্রধান। আমা'দর প্রকৃত সন্বন্ধ আত্মার 
সঙ্গে । কাজেই সে সম্বন্ধ বিশ্বব্যাপী এবং 

সেই আত্মা একমাত্র সত্য বস্ত। কিন্তু সেই 

আমার শ্বরূপ কি? শাস্্ বলিতেছেন-- 

আদিনিরাময়ঃ শুদ্ধঃ জনামৃত্যানবর্জি তঃ 

বদ্ধ্যাহ্যাপাধিরহিতশ্চিণানন্দাতকে। মতঃ |] 

অনঙ্গঃ স্থপ্রভঃ পুর্ণঃ শুদজ্ঞান| দিলক্ষণঃ | 

এক এনাছ্বিতীয়স্চ সর্বদেহগত$, পরঃ ॥ ** 

স্বপ্রক।শেন দেহাদীন্ কালয়ন্ সিডি 

-_ইত্যায্মনঃ স্বরূপম্ ॥ 

অর্থৎ আআ! বুদ্ধি প্রাগ দেহ অহঙ্ক।র 

এবং ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে ভিন্ন অন্মংশৰের 
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গেচর অদ্বিতীয় চিতস্বরূপ। তিনি অনাদি, 

বিকারশূন্ত, নির্মল ওংজন্মমৃত্যুব্য।ধিবজ্জিত। 

বুদ্ধি গ্রভৃতি তাঁহার উপাধি নহে। তিনি 

চিন্সয়--আনন্দময়। তিনি অশরীরী জ্যে।তি- 

শর তিনি নিত্য পুর্ণ ও শুদ্ধজ্ঞানাদিময়। 

তিনি এক এবং অদ্ধিতীয়, সর্বব।ভীত, সর্ব-দেহ 
গত। তিনি নিজ জ্ঞানগ্রভায় দেহাদিকে 

উদ্ত।পিত করিয়া স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন। 

এক শুরধ্য যেমন ঘটভেদে বনু বলিয়া 

প্রতীয়ম।ন হয়, যেমন বহু গাভী দোহনে 

একই প্রকার ছুগ্ধ ঘটস্থ হয়, তক্রপ দেহ 

বিভিন্ন হইলেও, আত্ম একই | মনের 

বহুত্বে ন'ন্জরূপে, নান! দেহপরিচ্ছেদে গ্রাকা- 

শিত। এই মনের উৎকর্ষে ও অপকর্ষে কেহ 
জ্ঞনী-কেহ অন্ঞন, কেহ ধনী-_কেহ 
নিধন, কেহ সুন্দর-_কেহ কুংসিৎ, কেহ 
সুধী, কেহ দুঃবী। আমর! এখন যাহ! তাহ! 

আমাদের বহু বহু জন্মের অতীত চিন্তারাশির 

ফলন্বক্ূপ। আবার বর্তমানে যেমন চিন্ত। 

করিতেছি, পরজীবনে তাহাই হুইবে। 

শস্ত্র বলিয়ছেন-_- 

“্ন চান্তরীক্ষে ন সম্দ্রমব্য 

ন গন্ধব্।ণাং বিবরগ্রদেণে। 

ন মাতৃমূরি বৃতস্তগঙ্ষ 
ত্যক্তং ক্ষনঃ কর্ম কৃত" নরোহি ॥ 

নিঙ্গ নিজ কণ্মফল ভোগ করণ|র 

নিনিত্ত জীব শিবিধ যেনিতে ভরদণ করে। 

ভাগ্যে যদ্দি কিছু সণ থকে, তবে অ।মিউ সে 

দুখের কর্তী_ আমার দুঃখের আমর 

নির্াতা । যাহা হইয়া গিয়ছে, তাঁঠ। আর 

গউড[বিয়া গড়বার উপায় নাঈ-__অভীতের 

অস্ত: অনুশে!চন! করিয়া ফল নাই, ক!রণ 

গ্প্ররনধং নিশ্চয়াৎ ভুংক্ে |” নিস্ত আমর! 

অর্পণ , ([১৭শ বর্ম ৫ম সংখ্যা 

অনারবের জন্ত প্রস্তুত হইতে যত্র করিতে 
পারি। সংসাররূপ বিশাল বারিধিবক্ষে যদি 

জীবনতরীর হাল একটু ঘুধাইয়! দিই, তবে, 
হয়ত একদিন এ তরী বেলাতৃমিতে পৌছিতে 
পারে। চুরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, 

মনুষ্য্গন্ম লাভ করিয়া যদি মানব “কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর দিয়! মদন মরণের ভিতর 

দিয়া মদনমোহনের চিরশান্তিময় চরণতলে 

ভাশ্রয় পায়, তবে কে তাহাতে ন৷ প্রয়াসী 

হঠবে? প্রকৃত শিক্ষার অভাবহেতু মানবের 

'ল[লস1 তহিার লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়! 

মনুষ্যত্ব বলিতে যাগা কিছু বুঝায় তাহ! গ্রাম 

করিতেছে। যন্দি এই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবের 
স্থল রূপরসের ভিতর প্ররুত শ্রদ্ধার উদয় 

করিয়। দেওয়। যায়, তবে সে যতই ভোগ- 

প্রযাপী হউক না কেন_ধতই সে ভোগের 

ভিতর ডুবিয়া ঝাউক না! কেন, আন্তরিক 
শ্রদ্ধা তাহার স্বাভবিকী শক্তি বিস্তার করিয়| 

মাননকে পঞ্চিল ভো!গপ্রবাহের মধ্য হইতে 
টানিয়। তুলিবে। তীব্র শ্রদ্ধ!র বলে মানব 

ভোগে বাহএদ্ধ হইয়। সংদমী (হইবে: 

আধা!য্মিক ভাবের অধিকারী হইবে। সত্য 

মিথ্যার উপর প্রভাব বিস্ত(র করিবে। 

কিন্ত মানবের হএই.«অদৎপথে গমনের 

ভেগপ্রবৃত্তির হেতু কি? যদি 

শ্রীভগব।ন “ন্র।ময়ন্ সর্বনূতানি বগ্্/রূটানি 
মায়য়।” হণ, তবে মনব তাহার কৃতকর্মের 

ভন্য কতখ।নি দায়ী? 

এনং 

শ্রীভগবাঁন বঙিয়াছেন, “অহং বীজপ্রদঃ 
পিত। 1” তান নীজ ছড়।ঈতেছেন। বীজ 
ছড়।ইতেছেন বলিলে, কৃষক যেরূপ কোথা 
হইতে বাদ সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়। 

থাকে, ঘেরপ বুঝিতে হইবে না। কারণ 
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“্মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ1৮ 
তিনি নিজেই বীজ ভইতেছেন এবং নিজেই 

বিকাশ আভ করিতেছেন। এই বিকাশ 

লাঁভই জীবলীলা। শ্রাতি বণিয়।ছেন-_ 

সর্বজীনে মর্বমংস্থে বৃহত্তে, 

তশ্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্দচক্রে | 

পুথগ।আ্ানং গ্রেরিত|রং ৮ মহ। 

জুটস্ত ধস্তেন।মৃত্তত্বমেতি ॥ 

ভী৭ 

মানত পভ করে। 

অগ!ং ধীরে ধারে 

ভ্ঃপর মাননত্ধ ল|ভ 
ক্লেমবিক।শে 

কয়া ঈগর ভাঠর গ্রেরক এবং ঈশ্বর হইতে 

সে ভিন্ন মনে কৰিয়! স্মপ।তরমে। ভুলিয়। 

থাকে। অনঃপর গ্রবৃত্তিমার্গের ঘাতগ্রাত- 

ঘ|তত ষখন মনের অধিকতণ [পকাশ লাভ হয়, 

এনং বুঝিতে পারে যে, জীন ইশ্বর হইত 
অভিন্ন; তখনই নিবৃত্তিমুখী ইয়া উর্ঘাধ্থ।সে 

হার নিপ্দ আলয়ে ফিরিয়। যাইতে চেষ্টিত 

হয়। কাজেই মনেবিক।শের হেতু প্রবৃত্তির 

যে প্রয়োজন নাই, 'এ কথ! বলা চলে না। 

এইগণে বিচারের বিষন্ন এই যে, যদি 
ভগবানই শীন্ূপে করিতে মর্ো 

আসিয়াছেন, তবে ছুঃখভে নত এবং পপ- 

পুণ্যের জঙ্ত দাদী কে? 

জীবাত্বা নি:জর বিশেষক উপাধি মনের 

সহিত শিজাচীয় সন্বন্ধে আবদ্ধ হম! মনঃকত 

ব।মনাকাননার বশে অধশ হইয়ী ঘুরতেছেন। 

লীল। 

দ্বিশুদ্ধঃ স্কষটিকে। যদ্দ্রক্তপুষ্পমমীপতঃ। 

তততদ্র্ণযুতে! ভাতি বন্তবতো নাস্তি রগরনা ॥ 

বুদ্ধীন্দিয়াধিসামীপা।দাজ্মনে।হপি তথা গতিঃ ॥ 

মনোবুদ্ধরহস্কারঃ লীবস্ত সহকারিণঃ। 

স্বকর্মবশতন্তৎফলভে'ক্তার এব তে॥ 

অর্থ।ৎ যেরূপ নির্খল শ্বচ্ছম্ষটক, রন্তব্খ 

'মনোলয় ১৩৩ 

পুষ্পের সমীপে থাকিলে স্টিক রক্তবর্ণ বা! 
তত্ব পুষ্পের সবর্ণ বলিয় গ্রতীয়ম।ন হয়, কিন্তু 

বাস্তবিক স্ষটিকের লৌহিত্য নাই, তদ্রুপ 

আত্ম। নির্মূল স্বচ্ছৎও জ্যে।তিথ্য় হলেও তত্ব 

পদার্থের দমণ্ডণসম্পন্ন বলিয়া বোধ হ্য়। অত. 

এব মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইতাদি জীবের সহকারী 
বিধায় তাহ।দেরই কৃ্ঠ কম্ধেব ফল শুভাশুভ 

হেতু ভাহ! দ্বারা নিজেরাই হুখ ছুঃখ অনুভব 

করে-_আ।ম। কারণ আম্মা 

নিণগ্ু। 

করেন না। 

মাঁনন যতদিন প্রবৃত্ত মার্গে থ|কিবে, 

তঞ্চদিন ঈশ্বরনিমুখ, ক!জে্ক্ভগঝ]নই মনক্ৃত 

প|পপুণোর জন্ত দায়ী মনে হইবে। আবার 

যখন সেই মানবের সময় হয়। তখন 

তিনি ঈশ্বরমুখী হইয়! স্ব স্বরূপে পৌছিত্তে 
চেষ্টিত হন এখং ভগবানই সকল করিতেছেন, 

ইহ! তীহ।র নিকট পূর্ণ সত্য হইয়া] দীড়ায়। 
তখন ভগবাণকেই সর্ব্বশ্রয় সর্ধণিয়ন্তা এবং 

সর্কময় কর্ত। বলিয়া! বুঝিতে পারেন । এ সময়ে 

তাহ]ব পাপ পুণ্য 'আদি কিছুই থাকিবে না__ 

কারণ মনে আর পাপ পুণ্যে প্রবৃত্তি থাকিবে 

না। যদি পাপ পুণ্যে মতি হয় তবে বুঝিতে 

হইবে, যে ভগবান মর্ধবময বর্তা বলিয়া তাহার 

ধরণ! দৃঢ় ছয় নাই--কাঁরণ সে নিজে পাপ 
পুণ্য কথিতে গিয়। ভগবানের কর্তৃত্ব ঠেলিয়! 

ফেনিয়। নিজেই বর্ডা হইতে যাইতেছে। 

ক।যেই জীবের শুভ।শুভ, ভাঁলদন্দ, ভগবা।নর 

কর্তৃহে শিশ্বান হওয়ায় লোপ পাইবে। 

জীবের তখন ষন বুদ্ধি অহঙ্কার সমন্তই 

সর্বতে!ভাবে তাহার অর্থ] শ্ীভগধানের 

আশ্রিত হইয়া! থাকিবে। কারণ তখন আর 

আঙেব্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা থাকিবে ন 

স|ধ|রণ মানব যখন কিছুতই ধর্ম/চরণ 



১৩৪. 

করিতে রাজী হয় না--তখন বুঝিতে 

হইবে যে, তাহারা সবে মাত্র প্রবৃতিমর্গে 
আসিয়া দাড়াইয়াছে। এ&তাদৃশ ব্যক্তি জীব- 

নের প্রভাত হইতে স্থিব করিয়া বসিপ্না থাকে 

যে বার্ধক্যই ধর্মাগরণের প্রকৃষ্ট সময় এবং 
তৎপূর্ব্বে নহে । জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এবং 

ধর্্মচরণের যে কে।ন কাল নির্দিষ্ট নাই, ত!হ! 
বুঝিতে চাহে না। 

গন ধর্মকাঁলঃ পুরুন্ত নিশ্চিতো 

ন চাপি মৃত্াঃ পুরুষ: প্র তীক্ষতে | 
. সদাহি ধর্ম ক্রিয়ৈব খোভন! 

দা নর] মৃত্ামুখেগ্তিবর্ততে ॥৮ 

মানব সর্বদ।ই মৃত্ামুখে দণায়মান। 

যদি তাহাই হয়, ধর্দাচরণ স্থগিত রাখিলে 

নিজেই বঞ্চিত হবে । বিশেষতঃ বৃক্ষবয়সে 

যখন দৈহিক কোন প্রকার সামর্থা থাঁকে 

না-মঞ্জিক্ের গ্রগরতা এ।কে না__মবেষ 

বান! কামনায় জড়ায় যার_-তপন ব্রঙ্গ- 

জ্ঞান লাভের ম্থুধোগ কোথায় 1? “পবমে 

ব্রঙ্গণি কোহপি ন পগ্ণঃ1” তাই আচার্ধা 

বলিয়াছেন-_ | 

“দৈনন্দিন জীরনে মানুষ নাহ! অভা।স 
করিবে, জীননের শেষ মুহূর্ত পর্বান্তু তাহ।রই 

শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যাকরী থাফিনার 

বিশেষ সন্তানন|....."ভাল কামনা, ভ।ল চিন্ত। 
জীবনে পিশেষ ভভ্যস্ত বা প্রকৃতিগত ন| 

হইলে তার মৃত্যুযাতন। বা অন্তিম নিদ|য়ের 

বাস্ত কোলাহলেব ভিতর মন না আপাই 

সম্ভব | সাত! ভা।হার করা যায়, তাহারই 

উদগর উঠে। তাই বলি, কামনা! লাপসা 

ছু দর্গুর খেয়াল নহে, তাহা অনন্তের পরন।ু 

--সংস্কররূপে তাঁহ। আম্মার আবরণ হইয়| 

দড়ায়।” 

আধাদপণ | ১৭শ বর্ষ-_-৫ম সংখ) 

কাজেই সময় থাকিতে এই মনের বিনাশ 

সাধন করিতে হটটবে। কিন্ত প্রবৃত্বিপূর্ণ 
মানবের সে শত্তি কোথায়? এই শক্তি 

লাভের জন্য সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং তাহার শত প্রবৃত্তির 

মধ্যে একটা মাত্র অভ্য।স প্রকৃতিগত কারতে 

চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার ছব্ছাঁড়া 
জীবনে শত বাসনাকামনার ভিতর একট! 

মাত্র লক্ষ্য রাখিলে অশেষ কলাণের অধিকারী 

হইতে পারে।  শয়নে-স্বপনে, বিলাপে- 

ব্যদনে, ভ্রমণে-ভোজনে, স্থচিস্ত।য়-কুচিস্তায়, 
জীবনের যে কোন অবস্থায়__স্মরণ রাখিতে 

হইবে যে একজন আছেন--আছেন তাহার 

হদয়ের ভিতরে । 

“কাষঠঠমধ্যে যণা বহি: পুষ্পে গন্ধঃ পয়ে ঘ্বৃতং। 

দেহমধ্যে তথ! দেনঃ পাপপুণ্যবিবর্জিতঃ ॥ 

সেই পাপপুণ্যৰিবর্জিত দেবত। হণ 

আলো করিয়া বসিয়া আছেন। 

অপাণিপাঁদো জননে! গ্রহীত। 

পঠ্যতাচক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ 

সবেতি বেগ্ং ন চ তশ্যন্তিবেত। | 

তম/হুরগ্রাং পুরুষং মহান্তম্।। 

মেট মঠতপুরুষের কথ! ম্মরপ করিয়া 
মানব স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পাঁরে_- 

স্বেচ্ছায় ভেগ করিতে পারে। সেই “গুরু 

সর্বেধু ভুত্যু সর্ববাপী সনাভনঃ সব 
দেখিতেছেন__শবই জানিতঠেছেন। মানব যাহ 

করিতে'ছ--গোপনে করিলেও, শার কেহ 

ন1 দেখিলেও তিনি সাক্ষিভৃত তাহাতে 

অধিষ্ঠ।ন করিজেছেন। সর্ধবস্থ।য় মানব 

যদি হৃদয়ে ভিতর কাহারও সাড়! পায়-. 

এবং অগ্লুভব করিতে শিক্ষা করে, তবে 

যত বড় 'গ্রবৃত্তিপূর্ণ মানব হউক ন| কেন, 
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আপন! হইতে মংধত হইবে । মাহুষমাত্রেরই 

জীবনে একটা মময় আপে-যখন নদীর 

জলোচ্ছামের মত প্রবল ভোগপিপাসার 

উদ্দাম গতি মহজে বাঁধ! মানেনা । বাধা 

দিতে চেষ্টা করিলে--উচ্ভৃসিত হট উঠে, 

জীবন ছুর্ববহ হইয়া পড়ে। ভজ্জন্ত গ্রবৃত্তিপূর্ণ 
মানব যদ্ধচ্ছ। ভোগ করিবে, কিন্তু স্মরণ 

রাখিতে হইবে, যেন এক জন গুহাশারী 

আঁছেন-_-ভিনি সর্বকর্মের দ্রষ্টা। তাহাকে 

হৃদয়ে ধরিয়া এইট দেহমন্দিরকে কোন ন! কোন 

হেয় কর্মে নিয়োজিত করিতেছেন, সর্ব- 

বন্থায় এইরূপ শ্মরণের ফলে তাহারই প্রসাদে 

মানব সংযত হয় এবং ভে।গে বীতদ্পৃহ 

হয়। তখনই তাহ!র ক্রিয়! আরম্ভ হয়। 

তিনি সংসারে থাকিয়। ভগবৎপরায়ণ হইয়া 

- প্রকৃত গৃহস্থ হন এবং 
নিফাম কর্ম করেন। তাহার গৃহের গণ্ডী 

ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। তিনি পূর্বেক্ত 

গ্রকারে আত্মবিচার এবং ধ্যান ধ|রণ।র দ্বার! 

হুদয়ে শক্কিন্ার করেন এবং স্ত্রী, পুত্র, 
আত্মীয়-ঘ্জন সবের ভিতর একই সন্ত। ওনু- 

ভব করেন। ক্রমশঃ পরিবার হইতে গ্রাম, 

গ্রাম হইতে দেশের মঙ্গলের ভস্য শৎপর হন 

এবং আম্মর বিস্ত।র ঘটে। তখন তিনি 

সবার ভিতরেই একটা অখণ্ড ভা? উপলব্ধি 

করেন। তখন তাহার বোধ হয় ঘষে, অনন্ত 

বিশ্বের সহত তাহার মিলন আছে। বাহিরের 

আকাশের সহিত তাহার দেহাস্তব্র্তী 
আকাশের মিলন আছে। অনন্ত ছিদ্রময় 

দেহাভান্তরস্থ বাধুর সহিত, তেজের মহিত, 

রসের সহিত, বাহিরের বাধুর, £তেজের ও 
রসের মিলন রহিয়াছে। তিনি তো ক্ষুদ্র নল 
তিনি অনস্তের অংশ তখন তিনি 

মনোলন 

ধত্তই ভোগে নিয়ত হউক না কেন--মানব' 

অচলভ!বে 

১৩৫ 

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য হিষ্ঠতি। 

বিশ্বর্চমা তদর্চ। স্তাৎ যতঃ সর্বাং তদদ্বিত্ষম্ ॥ 

এই জ্ঞনে বিশ্বের হিতের জন্য আত্মনিয়ো” 
করেন এবং সর্বদাই, বক্ষনন্দরসে নিমগ্ন 
থাকেন। 

আর যাহরি নিক্ন 'গধিকারা, যাহার! স্থল 

ভিন্ন হুঙ্ষম চিন্তা করিবার চেষ্টা করে নাই 

এবং যাহার ইহসর্বন্ব, তাহারা ঘের সংসারী 

বলিয়। খ্যাত। তাহারা অসময়ে ভগবানের 

মরণ করে এবং কাসমাকর্মাদি দ্র! তঁ।হার 

সন্থষ্টিবিধাদনর চেষ্ট। পায় এবং শ্বম্ুখব।ঞই 

তাহাদের সর্বকর্থের হেতু হয়। . এই শ্রেণী- 
গত মননের বিপদের সময় সাময়িক চৈতন্য 

হয় এবং কাম্যকম্াি করিয়া থাকে। কর্ম 

আদৌ আঅকরণের চেয়ে কমা কর্্মও ভাল। 

ফ্ব গিংহাসনের লোভে গৃহত্যাগ করিলেও 

এমন পদের জন্য প্রার্থনা করিষ্ট(ছিলেন যে, 

দে পরম পর্দ আর কেহ পায় নাই। কামা 

বর্ম করিতে কহিতে মানপ পরে কমাকর্মের 

অগারতা বুঝতে পারে এবং পরে নিষ্কাম 

কর্মের অধিকাবী হয়! আর এই মার্গের 

অধম শ্রেণীর মানন কিছুঈ করে না শিক্পে- 
দরপরায়ণ হইয়া ভীবনস/পন করেন। 

এইক্ষণ এই ভিন শ্রেণীর অধিকারীর 

মৃত্যুর পর কি প্রকার গতি হয়?-মৃত্যুর 

পর মণুষে:র ছুই মর্গে গণি হয়__এক দেবযান 

বা শুরুলে।ক, জপর পিতৃযান ঝা ধৃত্রলোক। 

গুরুকষে গতী হাতে জগতঃ শ।শ্বতে মতে। 

একয়। অত্যানাবৃত্তিং অন্তয়ঃবর্ততে পুনঃ ॥ 

উচ্চ অধিক।রী দেবযাতন গমন করেন 
এবং তাহাকে পুনরাবর্তন করিতে হয় না-_ 
আশ নিয় অধিকারী পিতৃযানে গমন" করে 
এবং তাহাকে পুনরায় ফিরিয়া! আসিতে হয়। 
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মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তম অধিকারী 
জয়ের মধ্যে সয্যের জ্যোতির না তাস্বর 
অথচ ন্লিগ্ধ জ্যেতিঃ দেশ্িতে পান এবং 

শ্বাসবায়ু সেই জোতির মহ্ত দক্ষিণ নািক।- 
পথে বহির্থমন করে। শাস্ত্র বলিয়ছেন-__ 

দক্ষিণ। পিঙগল! নাড়ী বহিমগুলগে।চরা । 

দেসযানমিতি জেয়] পুনঃকল্সানুমারিণী ॥ 

এবং তৎপরে “উত্তরাভিমুখী” অর্থ।ৎ 

অচ্চিরাদি পথে ব্রঙ্গলোকে গমন করেন এবং 

তথায় গিয়া! ধ্যানমাত্রে তপু হন। আর 

'যাহদের পাপপুণ্য মমবল, তাহাদের শ্বামশ।মূ 

বাম নাসাপথে গমন করে। 

ইড়। চ বামনিশ্বাদঃ সোমমগুলগোচর|। 
পিডৃযানমিতিজ্বে॥! বমম|।শন্ত্য তিষ্ঠঠত।। 

ইহাদের কিছু দিন "এন্তরীক্গগোরকে 

অপেক্ষ। করিতে হয়। তগায় কিয়ংক।ল 

লিঙ্গশরীর অথবা যাতন।ময়দধ ত অণঞু!ন 

করে, বাসনা-ক।মনার (তি ঠহতে 

নিস্ত।র ন। পাওয়ায় 

ভোগ করে। কারণ তাহাদের ল।লস। আছে, 

কিন্তু ভোগনমর্থ শরার নই, ইচ্ছা অ|ছে, 

কিন্তু উপায় নাই। এইবূপে কিছুদিন অপেক্ষ! 

করে, পরে ভূলোকে আমীর স্বজন যে 
আ।দ্ধাদি করে--তাহাতে মৃতন্যক্তির যন্তর- 

পার(উপশম »য়। কারণ ্রদ্ধের মান্ত্রর 
শবে আক।শে তরঙ্গ উদিত হয়। সেই 

তরঙ্গ মৃতন্যক্তর গিঙ্গখণীরে মআাবাত করে। 

সেই আঘাতের ফলে মৃতবাক্তির লিঙ্গ*্গার 

ব| কামমধদেহ ভাঙ্গিয়! যায় এবং তখন 

স্বলোকে উপস্থিত হয়। 

এইঞ্ষণ. মানব ভূলোকের চিন্তার ধারা 

ঘবারা কি গ্রকার ভোগন্থথে রত থ|কেন, 

তাহ! দেখিতে হুইবে। 

এ৭ং 

অনশেবপকর যন্ত্ণ। 

আধাদর্পণ ' [ ১৭শ বর্ষ--৫ম সংখা। 

মানবের চিস্তার ধারা দুষ্ট প্রকার, সুগম ও 

স্থল। সুক্ষ হইলেই অমুর্ত, স্গ হইলেই 
মূর্ত। এই ছুই ধারকেই হিন্দুশান্ত্ে 
স।ধারণত দেবযান ও পিভৃযান বলিয়াছেন । 

মানুষ চিন্তাশীল জীব, সে যখনই চিন্তা! করে, 

তখনই সেঁকোন এক মরোময়রাজো গমন 

করে ও তখন তাহার অন্ত কেন ইন্দিয় 

কার্য করেনা । সে তথায় মনের ধাক্ুণার 

বিষয় সাধাবণ্ঃ মূর্ত অর্থ।ৎ স্থুল* বিষয়ের 

মনোময় ফটে। দেখিতে াকে। কালেই 
মুত্র পর জীনায্ম। বা ক্ষেরজ্জ তাহার মন 

ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমনায়ে গঠিত ক্ষেত্র লইয়! 

এই অনময দেহ হইতে বতির্াত হয়। প্রেতত্ 

অতিবাভনের পর মৃনবাক্তির মনোময় শরীর 

যে উপাদ।নে গঠিত, 7115দার! হদ্রুপ উপা- 

দানে গঠিতলোকে স্বভাবতঃই ভাকুঈ হয়। 

পরন্বিপূর্ণ মানব মৃত্তার পন পিছু স্ুকর্খা 

করিবার হেতু এই স্থানে গমন কাখয়। কাম 

এইক্সণ কামভোগের অর্থ (শি কর। 

বুঝিতে হইে। থাকতে যেরূপ 

চিশ্াা হৃদয়ে মূর্ত হইয়! উঠিত অর্থাৎ চিন্তা 

করিবমত্রই সেই চিন্ত। স্থুলের অনুরূপ 

- গ্রহণ করিত, মনে[ময়কোম দুল আনম 

দেহের ভিতর রুদ্ধ না থাকায় এবং একই 
উপাদানে গঠিত লেকে অনস্থিতি হেতু চিত! 

করিবামাত্র_চিন্তরাশি দিন্য (01700711017 

গ্রহণ করে বা মুর্ত হইয়া উঠে । যাহার যেরূপ 

চিন্তার ধারা- তিনি তদনুরূপ জীণস্ক মুদির 

সহিত ক্রীড়।জুণে রত থাকেন, কাঁণণ সংকন্প- 

সিদ্ধিত্ই শ্বলেশকের ধর্মা। শান্ধ বলিয়া- 

ছেন_ 

হুলোকে 

"তথায় (ছ্ছলো কে) দেবতার ভ্।য় নিজ 

কুক উপাঞ্জিত দিব্য ভোগমকল ভোগ 
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ক্ষরিয়। থাকেন । মনোহর বেশ ধারণপূর্ববক 

নিজ পুণ্য দ্বার সর্ধভোগসম্পনন শুভ্র বিমানে 

আরোহণ করিয়া! অঞ্গরাগণের তিতুয়ে বিহার. 

করিতে করিতে গম্ধর্বদিগের দ্বারা প্রশংসত 

হইক| থাকেন। দেবতাদিগের জ্রীড়-স্থান 

সকলে কিছ্বিণীজালক্গড়িত কামগামী যানযোগে 

ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুগিত 

হইয়। আপনার অবশ্থস্তাবী পতন জানিতে 

পারেন না ।৮ | 

উপরোক্ত গ্রকারে কাম ভোগ করি! 

শল্টীণে পুণ্যে মর্ত্যলৌকং বিশস্তি 1” পুণ্যক্ষয় 

হুইলে কাঁশপ্রেরিত হইয়। অনিচ্ছাসত্বে অঃ" 

পতিত হন। 

মঙ্গল 

'অমূর্ভে বা অরূপে পৌছিয়্াছে। 

১৩ 

কিন্তু ধাহার' আত্মচিন্তা দ্বারা সসস্ত 

জগৎকে এক অখগুভাবে চিস্ত! করিবার শক্তি 

আয্ান্ত করিয়াছেন অর্থ।ৎ অধৈত জ্ঞানের অধি- 

কারী হইয়াছেন, তাহাদের চিন্তা স্কুল হইতে 
তাহারা 

সর্বদাই ঘন্বাতীগ্ত ভইয়া সুক্ষ (4১050909 

চিস্ক। লইয়াই ভবলোকে ব্যাপৃত থাকার মৃত্যুর 

পর দেবযান পথে ব্রহ্গলোকে গমন রুরেন।, 

অর্থাৎ অধৈচল্ঞান হইতে যে আনন্দ সেই 

আনন্দময়স্বরূপে সবস্থান করেন। 

কিন্তু যাহারা এতছুভয়ের কোন শ্রেণীর 

মহে, তাহারা ভূবপেণক হইতে অসংখ্য ছিদ্র- 

ময় পৃথিবীর মধ্যে আকাশ বায়ু অগ্ি গ্রভৃতি 

দ্বারা গঠিত নরকে বহু দিন যাপন করে। 

চাও ররর ঞরিতে 

ডি 

কুদ্র-আবাহন 

এস রুদ্র, এস মহাঁকাল-- 

আন্দোলিয়। ভীম শুল, আছোডিয়া পিজ জটাজ।. 

ভূতীয় নয়ন হ'তে 

বাসনার বক্ষ দলি' 

বিচ্ছুরিয়া দীপ্ত হুতাশন_- 

কর আজি গ্রলয়নর্তন ! 

কাম্না-ক্রদের মানে কুমির মতন 

দুলাইয়া পুচ্ছ ওই ক্রিনদেহে করে সঞ্চরণ-__ 

এরি নাম মানবজীবন 1 

বিদ্ধ কর দগ্ধ ক র তারে ।-+ওই পান 
কাতর জরন্দন, 

তীত্র স্কুরে দীর্ণ করি চলে 
ব্যোমতল! 

হে নিঞ্চর, আধিকোগে এসেছে কি এক বিন্দু জল ?). 

নহে, নহে! ক্ষমা কোথা চিন্তে তব, হে ভৈরব !-_. 

আজি তব গ্রলয়-উত্সব__ 

মরণপীড়নে তাই বিশ্বেরে নিডাঁড়ি' 

পুরিয়াছ সুধাপাত্র_ লভিয়াছ 
তারি৷ 

অগ্নিক্রোতা তীক্ষু আম্বাদন 1 

সত্য * তুমি_শান্ত তুমি-_-শিৰ তুমিশমর 

ক খ কত রিবা" 

পে 

স্্ণ $ 



ধান্ভৃতি 
স্ব 

লোকে বলে, বনে শাক তুলতে গেলে বট 

গাছের পানে আর কেউ মাথ! তুলে চায় ন।। 

বন্ধু, সংসারের জ।ভলে।কলানের হিসাবের 

ওপর তোমার অমন কড়া নজর, ওদিকে খে 

অনস্ত আনন্দের খনি আশ্মন্বরূপকে ভুলে 

রয়েছ__তার কি খেয়াল নাই ? যে “আমির” 

ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা, কর্তব্যের বৌবা, মনের 

বোঝ। চাপিয়ে, মে কি আঁসল কর্তা? 

ঘোড়ার পাজরে একটা ভাশ যদি হুল ফুটিয়ে 

ভাবে, আঁমিই ঘোড়াকে দিয়ে গড়ী ট।নাচ্ছি 

- তবে কেমন হয়? 

চিরানন্দময় সন্তোর ল্যোতিশ্য় উচ্ছাস ওই 

তোমার সামনে--ক্ষুদ্র এই আমিটুকু দিয়ে 

তাকে বাধ! দিতে যেও না। মহাশক্তিকে 

বিশ্বসকর। যে আম্মার অধিষ্ানবশতঃ 

লোকচক্ষুর অগে।চর ক্ষুদ্র “আ।মিবা” হতে ক্রমে 

তোমার এই মানব দেহের ক্রমবিকাশ হয়েছে, 

দেই পরমানন্দময় খনস্বরূপ আ[ঙ্স|ই 'আছেন। 

তিন নরেন নি, ঘুমিয়ে নাই--তবে আর 

পতনের ভয় কি? 

» ক সিদ্ধুশকুন যেন নিশ্চিন্ত নির্ডরে সমুদ্রের 

তকে ভেমে মায় কোথাকার শমোত কোথায় 

তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার খেয়ালও 

করে না, তেমনি অনন্ত ব্রঙ্গসত্তায় আমর! 

লীন রয়েছি-ঘে আনন্দম। বেগে গ্রহনক্ষত্র, 

'আবতিত হক্ছে--সেই আননই আমাদের 
আশ্রয়। অ।মরিকার ব্রঙ্গচারী থোরে। বল- 
পেন, "ভগবানের উর যে কাজের ভার ফেলে 

রাখি, তিন খুশী হয় তাকবেদেন; গারযে 

কালট। আমরা বলি, আমর! করব, ভগবান 

আর তাকে ছেোননা।” 

তুমি যে বন্দী, অবস্থার দাস মাত্র__তার 

নিশ।ন। হচ্ছে সংসারের ছুঃখদরদ । তুমি 

বিচ্ছিন্ন,__-এমন নাস্তিকম্থবলভ ধারণ! হলে 

ডলবে কেন ? ঝেড়ে ফেলে দাও ও সব মিথা! 

সকার! সে শক্তি বহির্জগণ্ড শাসন করছে, 

আর যে শক্তি তোমার অন্তর্জগতে, তার। যদি 

ভিন্ন হত, তবে' আর কথ! ছিল না--স্বচ্ছনে 

হাত কচলিয়ে কপাল চাপড়িয়ে জাহান্নমের 

পথে যেতে পারতে । কিন ব্যাপার হয়েছে 

কি, একদিক দিয়ে তুমি যেমন অনস্থর 

বিপর্ধ্যয়ে বন্দী আছ, আবার আর এক দিক 

দিয়ে তুমিই সেই 'অনস্থার বিপধ্যয়। আয়- 
ন[টা আমাত্ধে অর্থাং আমার হাতে রয়েছে, 

আনার আণমও আয়নার মাঝে আছি। 

কে এসে যেন জোরে জোরে আমার 

দুয়ারে ঘা দিলে, আমি িজ্ঞসা করলাম, “কে 

গো। তুমি?” আমি মুগ্ধ সিম্ময়ে প্রতীক্ষায় 

রইল(ম, তার পর দেখি একি !--অমিয়মাথা 

প্লেম এসে চুপি চুপি আমার কানে কানে 
বলল, “এ যে তুমিই তোম।র হুগ্নারে আঘাত 

করেছ, ত| কি জান না?” | 

মুনলমান ধর্মশান্ত্রের মর্ম যিনি বুঝে. 

ছেন, তিনি জানেন, তাতে লেখ। আছে, 
মানুষে মাঝে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে 

স্বীকার করেনি বলে ভগবনের শ্রেষ্ঠ পার্ষ- 

দের পক্ষেও অনন্ত নরকের বিধান হয়ে- 
ছিল। আর আঞ্দে অহদকে দেখে অর্থং 
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ভীবে শিন দেখে জঘন্ত নারকীরও গ্বর্ণলাভ 

হয়েছিল। 

ইস্লাম বা শ্রদ্ধা কি?-_জামার আত্মাকে 

সর্বভূতের আত্মারপে দেখা--এই জীবন্ত 

বাস্তব অনুভূতি শ্রদ্ধ! । 

একে শুধু একট! মতবিশ্ববস বলা ভুল 

হবে। এই হচ্ছে চরম বিজ্ঞান-__নেদ-স্ত 

বা বেদান্ত । এইট হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অ্ট। 

ডাক্তার জর্ডন বলছেন, “সত্যের চরম 

পরীক্ষা! হচ্ছে এই যে, দেখতে ভবে তাঁকে 
ধরে আমদের ক।জ চলে কিনা? আমরা 

ত*র হাতে জীবন পর্যান্ত সঁপে দিতে পারি 

কি ন1?” পন্বরগস্থ পিত। ও আমি এক” কি 

“অহং ব্রঙ্গান্মি”-- সমস্ত জগৎ প্রতিভাসের 

মূলে এই সত্য। এই সতোর কাছে সব 

সমর্পণ কর! চলে, জীবন দেওয়া চলে। 

মাধ্যাকর্ধণের আইনকে বিশ্বাস করে 

কোথাও ঠকপার হয়ত সম্টাবনা থাকভ্ও 

পারে, কিন্ত ব্রক্ষাত্বৈকোর আইন মেনে 

কোথাও ঠকবার কথা নয়। এট এ্রক্য 

একবার অনুভব কর দেখি, দেখবে, সমস্ত 

জগৎ তোমারই দেঃ্রূপে ক্রিয়া করছে। 
হে অমুতের পুত্র, আত্মন্বরূপ ভুলে গেলে 

কেন? সোণারূপা জমিয়ে তোমার জীব- 

নকে নির্ভাবনা করবে ভেব্ছে? তুমি 

যে গ্রাণকেও প্রাণময় করেছ, দ্বর্ণরজতের 

উজ্জল্য তুমি, চন্ত্রস্র্যোর জ্যেতিঃ তুমি। 

লোৌকমতের ভয়, অন্ধ আচারের অন্ু- 

বর্তন--এইগুলি যে হিমালয়ের মত মানুষের 

বুকে চেপে আছে, তাকে ঠেলে মানুষ যে 
এক পা-ও এগুতে গারে ন!-_-তার উন্নতি 

আরকি করে তাড়াতাড়ি হবে? সঙ্কোচের 

অস্বাস্থ্যকর কুসংস্কার হতে নিলে মুক্ত 

শ্বনুতৃতি 
রি 

১৩৯ 

কর দেখি! এমন তেজন্কর রসায়ন তোমার 

হৃদয়পাত্রে সঞ্চয় কর, যার এক বিশ্বু বহি. 

জগতে পড়লে জগং গলে যায়। 

স্ত।ন সেই অনস্তবীর্যযময় রসায়ন, জগণ্ড 

তাতে গলে যাবে-জলের মত স্বচ্ছ ও. 

তরল হয়ে যাবে। ঠিক ঠিক যদ্দি ভাক 

ধরতে পার, তাহলে আশমান ভেঙ্গে পড়ুক, 

আর ছুনিয়াই ফাক ভরে যাঁকৃ-সবই: 

তোমার কাছে বীণার ঝঙ্গার বলে মনে হবে ৯ 
আর তাঁরই তালে তালে তুমি আনন্দে 

চলে যাবে। কোনও শব্রর চোখে তুমি 

পড়বে নাঃ তে।মার চোখেও শক্র থাকবে 

না। শত্রর কথ! যেতুমি তগন ভাবতেও 

পারবে না| 

গানের স্থারের পর্দাগুলি একটা বিশেষ, 

ক্রম অনুযায়ী ওঠা নামা করতে পারে। 

পর্দগুলি ঘ|টলে বাঁ তাদের পরম্পর তুলনা! 
করলেই আর সঙ্গীতের মাধুর্য বোঝা যায় 

না। তাবুঝ তে হলে অস্তরাস্মার যে আনন 

ছতে সঙ্গীতের উদ্ভুন হয়েছে, যে আনন্দে 

সঙ্গীত ধৃত রয়েছে, সঙ্গীতের উৎস যে 

আননে, তার স্ট্টি-কলার অভিব্যক্তি যে 

আগন্দে-সেই আনন্দানুভূতির গঙ্গে সুর 

সপ্তকের কি সথন্ধ তাই ধুঝতে হবে। তবেই 
সঙ্গীতের মাধুর্গা বোঝ! যাবে। 

তা শুধু উপরভাসা কতকগুলি আইশ& 
কার্্যকারণের কতকগুলি ভাস! তাস € 

পর্যায় জানতে পারলেই প্রকৃতির রহস্ত জান! 

যাবে না। জড় কি করে মানুষ হল--তাই 

বুঝতে হবে। 

অনুভূতিতে যদি সব না পেলে, তবে 

জানবে কি? একেবারে মত্যের মাঝে নিম- 

জ্জিত হয়ে যাও--এই ন।মরূপের সকলে তলিয়ে 

যাও। বনে প্রান্তরে, পর্বতে'সরিতে, দিবসে 
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রজনীতে ৫ মেখেনক্ষতে, সবার মাঝে ছড়িয়ে আমি সর্কত্ধ। আমি অনস্ত সত্তা) অমস্ত 

পড়--আকীট .দেব্তায় আপনাকে বিস্তার 

কর--সবার আত্মন্বরূপে । এই তো৷ জীবন, 

এই তো আত্বজ্ঞান, 'এই তো বাস্তবজ্ঞান ! 

যে সম্ত জগতের সঙ্গে নিজকে এক বলে 

জেনেছে, সমস্ত গং তার কার্যের সহচর 

হবেই হবে 

কারণজগতে যদি জান হয়, সত্যের জীবন্ত 
অনুভূতি হয, তবে ভ্ঞান বিখাবগাহী প্রেমে 

রূপান্তরিত হবে। তখন তুমি সবর সঙ্গে 

এক--রসে পরিপূর্ণ--আনন্দে চির উচ্ছল। 
জ্যোতির্শয় সবিতার মত তখন আর তুমি 

ফলাকাজ্কা! করবে না, পুরস্কার চাইবে না-- 
কিছুই খুঁজবে না-_হুক্মজগতে ব। মনোজগতে 
সবিতার মত ত্যাগরূপে তখন তুমি আত্ম- 

প্রকাশ করবে। আবার সেই ত্যাগ স্থূল 
ব্গতে আশ্চর্ধ্য শক্তি ও বিচিত্র কর্মে অভি- 

বাক্ত হবে। 

এই হল জান- প্রেম--ত্যাগ--কর্ তার 

প্রকাশের ধার! । 

পরিবর্তনে আমার দ্বিণা ন|ই-_ আমার 

মৃত্যুভয় নাই। আমি জন্মি নাই_আঘার 
পপত| নাই, মাতা নাই। আমি পরম সত্তা, 

পর জ্ঞান, পরম আনন্দ। সোইহম্-- 

যোইহম্। 

আম ছঃগী নই-_ছুঃখের নিমিত্ত নঈ। 

আমি কার শত্রও নই--আমারও কোন শক্র 

নাই | আর্মি অওড সত্তা, অথওড ভন) অধ 

আবন। 

আমার আক|র নাঁঈ, রি নাই--মানি 

দেশের অতীত, কালের : 4 অতীত । আমি 

জবার মাধে, বিশ্বের মর্থে আহ আননস্থরূপ 

জ্ঞান, অনস্ত আনন্দ। সোহহম্--সোংহম্! 

আমি দেহ নই, দেহের বিকার নই-- 

আমি ইন্দ্রিয় নই, ইন্টরিয়ের বিষয় নই। আমি 
অথও সত্তা, অখণ্ড জান, অথও আনন. 

সো২হম্-সোহহম | 

আমি পাপ নই, পুণ্য নই; আমি মনির 

নই--পুজ! £নই। আমি তীর্থ নই_ শান্তর 

নই। আমি অনন্ত সত্বাঃ অনস্ত জ্ঞান, অনস্ত 

আননা-স্সোইহ্ম্_- সোইহম্। 

আমার হৃদয়মনিরে প্রেমের আলো! তার 

স্নিগ্ধ জ্যোতি; চারদিকে ছাড়য়ে দয়েছে। 

প্রেমের ফুল ফুটেছে, চারদিকে তার বাস 

ছড়িয়ে পড়েছে-কটার ভয় কচ্ছ কেন? 

ও কাটা যে মিথ্যা মাত। আননের 
চ্মিউংস হতে আত্মার সমুজ্বল মহিধ! উদ্ভৃ- 
মিত হয়ে উঠেছে আনন্দের মাদকতাতর! 

গানে ননদনকাননের স্ুরতি বাতাস মাতাল 

হয়ে উঠল যে! আহ1-কি শান্তি, কি 

নন, কি গ্রেম! এ অপাথিৰ আননের 

তুগনা৷ কোথায়? সঙ্গীতের বিপুল প্রবাহে 

বিশ্ব গ্রাবি্ত হয়ে গেঁল-_এ সঙ্গীত যে আমা- 
রই । মুক্ত আকাশে স্তপর্ণের দল মুক্তির 

আনন্দগাথায় দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছে। 

বসন্তের আনন্দবাহিনী শিশুর সলজ্জ হালি 

নিয়ে কলকঠে আবাহনগীত গাইছে। উযার 
সস্তোবিক শিত শ্বণরাগে তড়াগ, রাস্তর, পর্বত 

মুরক্রিত। অনন্ত গ্রেষের সজল অলধর স্িষ্ক 
ধারান|রে জগৎ ধিক করছে। ইনুর 

বিচিত্র বর্ণরাঁগে দিগ্ধুর মুখে মধুর হমি ফুটে . 
উঠেছ। মুক্তার যত শিশিরবিদদুর বুকে 

সুর্যের এরতিবিশ্ব! কি অন্ন! প্রেমের 
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জ্যোতির্ময় হুর্যা আমি--প্রীণের অন্তহীন বদ্ধ আমার, এই যে আমি--আনতমুখে 
সবিতা! আমি! 

গুনেছ, তালীবনে দীর্ঘনিঃশ্বাসে :মর্মরিত 

'বাথার ধ্বনি 1--ও যে আমায় হাদয়ের আকুগ 

উদ্ছাস-.তোমার চোখে চোখে চেয়ে প্রাণের 

ভাষায় বলছে- ওগো বন্ধু, জাগো জাগো! 

তোমার নিঃশ্বাস অনুভব করছি--ওগো 

জাগে! জাগো | ওগে! প্রিয়তম--আর কেন, 
হৃদয়ের আবরণ খসে যাক্ 1-- ওগো, জাগো, 

জাগে !ও ্ 

* স্বামী রামতীর্থ 

85 রী নেতা) 

সাংখ্যতত্বুকৌমুদী 

প্রত্যান্ষের লঙ্গণপল্গতি 

লক্ষণে যে “অপ্য বসায়” শব্দটা গ্রহণ কর হুই- 
য়াছে, উহা দ্বার! সংশয় হইতে প্রমাকে পৃথক 

কর! হইয়ান্ছে । অধ্যবসায় ও নিশ্চয় একই 
অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু সংশয় নিশ্চিত জ্ঞান 

নহে, কেননা উহ! অনবস্থিত অর্থ/ৎ উহ! 

কেবল 'একটী মাত্র বিষয়েই পুরুষগ্রবুত্তিকে 
নিয়োজিত করে না। 

লক্ষণে “বিষয়” 'পরদ্ব।রা প্রত্যক্ষকে বিপ- 

ধর্যয় হইতে পৃথক কর! হইল। বিপর্যায়ের 

! বিষয় অনং। দাহা যাহ! নয়) তহাকে তাহাই 

অণচ জ্ঞান হইতেছে--ইছা হইতে পারে না। 
নুতরাং বিষয় ও ইন্দ্িয়ের সন্নিকধ হইলে প্রমা 
বা যথার্থ জ্ঞান নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে। তবে 
প্রম হইবে কোথায় 1 কোনও ইন্জ্িয়ের 
দোষ, বিষয়ের দূরত্ব, অন্ত কোনও বিষয়ের 
সহিত সাদৃশ্ত বশতঃ সংস্কারের উদ্বোধ ইত্যাদি 
ক্রুটী যেখানে থাকিবে, সেক্টখানেই ভরমের 
উৎপত্তি। কিন্ত ভ্রম ব্যাহত না হইলে বাধিত 
হয় না। সর্বত্রই জ্ঞানের পক্ষে সামগ্রীর আব. 
হ্রক। কারণের সম্টিকে সামগ্রী বলে। ভ্রম 
ও প্রমার সামগ্রী পৃথক। কিন্তু এই কথা 
আমর! পরে জ|নিতে পারি। সামগ্রী ছুই, 
গ্রকার বলিয়া একটা বিষয়কেই আমরা একবার 

এক রকম জানিলাম, পরে আবার আর এক * 

রকম জানিলাম। মনে কর পূর্বের জ্ঞানটী 
ভ্রম, দ্বিতীয়টী উদ্বার বাধক গ্রাম! | এখানে 
যাহা যাঁহ। নয়, তাভাকে তাহাই,বলিয়া জানি- 

নিজ বঙেন, যাহা নাই, তাহাই রাছি বলিয়া ত্রম স্বীকার করিতে পারি। যেমন 
. ভ্রমকালে জান। যাঁয়। কথ1ট| একদিকে ঠিক । বঝিনুককে রূপা মনে করিয়া ভ্রম হইল; এখানে 

| রি ব্যয় অদ্ৎ অর্থ) কে|নও বিষয়ই মই, .ন্বগা! অন্ত অথচষ্ভাহার জান হইতেছে--এই 

বলিয়া যে চিত্তবুত্তি ছারা জান! যায়, তাহাই 

বিধ্যয়। [ বিপর্যায় অর্থে ভ্রম। লক্ষণে 

বিষয় পদটা ঘর] বুঝান হইতেছে যে, কেবল 
সাত ইন্জ্িয়ের অধাবসায় হইলেই হইবে না. 

উহার একটা সত্য বিষয় থাক! চাই। প্রত্যেক 

শম।র পক্ষে উহার (বষয় যথার্থ এবং পর্যাপ্ত । 
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কথ! মানা'চলে। কিন্তু তাই বলিয়া উহার 

অধিষ্ঠানও ষে অসৎ তাহা তো বলা চলে না। 

একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা জ্ঞান হইল 

কি করিয়] ? সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানেই একটা 

কিছু বিষয় থাক1চাই। বিষয় মোটেই নাই, 
অথচ বিপর্যয় জঞান--ইহাঁও স্বীকার করা চলে 

না। যেখাতন প্রমাণ আছে, সেই খানেই 

সত্য ব্ষিঠও আছে--ইহ| স্বীকার করিতে 

হষইবে। বিপর্যয়ের বেলাতে বিষয় যথাভূতরূপে 

অত্যন্ত সৎ নহে, ইহাই পার্থক্য । ] 

লক্ষণে প্প্রতি” শব'টা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের 
সন্নিকর্ষ হইলেই যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই 

বুঝাইতেছে। [পূর্বে বলিয়াছি, প্রতিবিষয় 

শব্দের অর্থ ইন্জ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে গ্রতিবিষয় বল! 

হয় কেন? ন! প্রত্যেক দিষয়ে উহ! অনুগত 

হইয়! বর্তম।ন রহিয়াছে বলিয়! উহাকে প্রতি- 

বিষয় বলা হইতেছে । এই যে একট! কিছু 

বিষয়ে অনুগত ভইয়|! বর্তমান থাকে, এই 

ভাবটা « গ্রতি” শব্দটার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করি- 
যাই আমর! পাইতেছি।] ইহাতে অনুমান, 
স্থৃতি গ্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ হইতে পৃথক কর! 

হঈল। [ কেননা, অনুমানে, ম্থৃতিতে 

অথব! আপ্ত বচনে কোথায়ও বিষয়ের সহিত 

ইন্দ্িয়ের সন্বন্ধ হয় | ] 

এইরূপে সর্ব গ্রকার সজাতীয় ও বিজাতীয় 

বন্ত হইতে প্রত/ক্ষকে পৃথক করায় প্প্রতি- 

বিষয়াধ্যবসায়”-_-এই কথাটা প্রহাক্ষের সম্পূর্ণ 

লক্ষণ নলিয়। গ্রহণ কর! যাইতে পাবে। 

অন্তান্ত শাস্ত্রে পণ্ডিতের গ্রত্যক্ষের বিবিধ 

লক্ষণ করিয়াচ্ছন। গ্রন্থ বাড়িয়া যাইবে মনে 

করিয়া আমর! দে নমন্ত লক্ষণ সমর্থন বা খণ্ডন 
কিছুই করিল|ম ন!। 

আব্যদরপণ [ ১৭শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা 

অন্যুৎমানন 

ভূমিকা- চা্ববাক মতখণ্ডন 

[ তারপর দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের কথা! । 

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, প্ত্যক্ষ সমস্ত প্রমাণের 

পূর্ববর্তী ও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু অনুমানের 

বেলায় এ কথা খাটে না। চার্বধাক প্রতাক্ষ 

ছাড়া আর কিছুঈ মানেন না। অন্ুমানকে 

তিনি প্রমাণ খলিয়াই ম্বীকার করেন না। 

হ্বতরাং অনুমানের প্রামাণ্য নিরূপণ করিবার 

পূর্বে আমাদিগকে চার্বাকের মত থগ্ন 
করিতে হইবে। ] 

চার্বাক বলেন, অনুমান প্রমাণ নয় অর্থাৎ 

উহ যথার্থ জ্ঞানেক্স করণ নয়। যদি তাহাই 
হইল, তবে--অপর কাহারও কোনও বিষয়ে 

স্তান হয় নাই, সন্দেহ উপস্থিত হ্য়াছে বা 

ভ্রম হুইয়াছে--চার্বংক এ কথা জানিবেন 

কি করিয়।?71 | যথার্থ জ্ঞানেক্ন সার্থকতা 

প্রবৃত্তিতে । অর্থাৎ যাহা ষথার্থরপে জানি- 

যাছি, তাহাকে আশ্রয় করিয়! ব্যবহারিক 

জগতে চলাফের! করিতে গেলে ঠেকিতে হয় 

না। বিম্ুককে যদি ঝিনুক বলিয়াই জানিতে 

পারি, তবে তাহাকে দিয়া বিলুকের কাজও 

করিয়া ণইতে পারি। কিন্তু, তাহাকে যা 

রূপা বণিয়৷ জানি, তবে শুধু জানাই সার 
হইবে-__ বনপার কাজ তাহীহাঁর। হইয়া উঠিৰে 

না । কাজের বেলায় খন দেখিব ঠেকিতে 

হইতেছে_ খন বুঝিব, উহ! আমার ভর । 

মরুভূমিতে মরীচিকা। যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ 
বেশ; কিন্ত উহার জল খাইস্ডে গেলেই 
ঠেকিতে হয়-কাজেই তখন বুঝিতে পীর, 

উহ! ভন । এইভাবে সর্বত্রই দেখিতে পাই-।. 

তেছি, প্রবৃত্তি যদি ব্যাহত নাহ, তাহা 
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ইইলে জ্ঞান যথার্থ, উহ! অসঙ্কোচে মানিতে 

পারি। চার্ব।কের প্রত্যক্ষও নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির 

অপেক্ষ। রাখে । সুতরাং অপরপুরুষের 

প্রবুত্তিসফল্যয দেখিয়ও অপরের প্রত্যক্ষ 

সব্যন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যদিও 

পরগহত ঠচতন্তের কি করিয়! প্রত্যক্ষ হইবে 

ইহ। বল! কঠিন, তথাপি কেবল মাত্র অপরের 
প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দারা আমার 

প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সংসারে চলা যায় 

ইভা! মানি। এ কক্ষত্রে অপরের প্রত্যক্ষ আছে 

কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করারও প্রয়োজন নাই 

-আমি শুধু যেমনটা দেখিব, তেমনটা 
মানিয়। লইয়৷ আমার কাজ গুছাইয়। চলিব। 

আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমি শ্বীকার করি, 

অপরের প্রবৃত্তিও আমার প্রত্যক্ষ, সুতরাং 

শুধু প্রত্ক্ষ মানিয়াই সংসার চলিতে পারে - 

ইহাই চার্বাকের অভিগ্রায়। কিন্তু কেবল 

প্রত্যক্ষেরঃ ভরমা! করিয়াই জগৎ চলে না। 

অপরের অজ্ঞান, সন্দেহ, ভ্রম -এই্গুলিকে 

না বুঝিলে এবং বুঝিয়া তদনুযামী আমার 

গ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ন! করিলে পদে পদে 

অনিষ্ঠটপাতের আশঙ্ক!। চার্বছক অন্ুমানব্যতি- 

রেকে এগুলি কি করিয়! বুঝিবেন, ইহাই 

স্াচার্যের প্রশ্ন ।] 

অপরের অজান সন্দেহ বাভ্রম অপরে 

৷ কখনও প্রতাক্ষ গরমাণ দারা বুঝিতে পারে 
লা। [লোকট! নিশ্চন্ইই এ বিষয় জানে না, 

বা এ বিলে তাছার সন্দেচ রহিয়াছে, অথবা 

* সে তুল জানিয়াছে--লতুনা সে এমন কথা 

কলিবে কেন? এমন কাজ করিবে কেন ?-_. 

+এইরূপ তর্ক করিগ্বাই আমর] অপরেন্র অজ্ঞান, 

সাংখ্যতৰকৌমুদী ১৪৩ 

করেন না, সুতরাং অন্ত প্রমাণে যে এইগুলি 

জানা! যাইবে, তাহাও বলিতে পারেন না। 

অপরের অজ্ঞান, সংগুয় বা ভ্রম যথাযথরূপে 

নাজানিয়া তিনি যদ্দি সকলের প্রতিই সমান 

ব্যবহার করেন, তবে কেহই তাহার কথায় 

কান দিবে না, তত্বাস্বেষী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে 

উন্ত্তজ্ঞানে উপেক্ষা করিবে। সুতরাং 

অপর পুরুষের অল্ঞ/ন, সন্দেহ, ভ্রম জানিতে 

হইলে তাহার অভিপ্রায় বা বাকোর ভেদরূপ 

ছেতু জ্ইতে তাঠা অন্থুমান করিতে হইবে। 
[ বলিতে হইবে, এই ব্যাপারে আমরা যে 

কথ! বলিত|ম, এ ন্যক্তি তে। সেরূপ খলি- 

তেছে না) অন্নুকানি হয্, ইহার 

এইরূপ অভিপ্রায়, তাই এ কথা বলিতেছে। 

আবার ইছার অভিপ্রায় যখন এই, তাহ! 

হইলে অন্নুহমানন হয ব্যাপারট। এ 

আমাদের মত গ্রতাক্ষ করিতে পারিতেছে 

না_-এ ব্যক্তি অন্ত, সান্দগ্ধ ব। ভ্রস্ত । এখানে 

বাক্যের ভেদ হইতে অভিগপ্রায়ের ভেদ ও 

তাহা হইতে অজ্ঞান, সনোহ বা বিপর্যয়ের 

অনুম।ন করতে হইল। ] সুতরাং চার্বাক 

অনুমান প্রম।ণ স্বীকার করিতে না চাহিলে 

হইবে কি, বাপা হহয়। তাহাকে অনুম[ন 

মানিতেই হইবে। 

অনুমানের ক্রমনিরূপণ 

অগ্নমন প্রতাক্ষেরই কার্যাস্বরূপ, অর্থাৎ 

মূলে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ না গাকিলে, অন্পু- 

মান কর! চলে না। সম্থতরাং প্রত্যক্ষের 

লক্ষণ করিয়ই অনুম।নের »লক্ষণ করিতে 

হইনে। 1 আতুবচনও €ত| প্রত্মক্ষ সাপেক্ষ, 
স্থতরাং প্রত্যক্ষের পর তাহাবই বা স্থান 

। সন্দেহ বা ভ্রম জানিতে পারি ] কিন্তু চার্বাক নির্দেশ করা হইবে নাকেন ?_-এমন আপত্তি 
'প্রতাক্ষ ছাড়া অন্ত কোনও গ্রষাণ স্বীকার কর। চলে না। কেনন! বস্ততঃ সমস্ত প্রমাণের 
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রাছি-জ্মামরা| বলিয়াছি, গ্রতাক্ষ-প্রমাণ 
প্রমাধসমূহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাহা হইলেও 
অন্তাঠ প্রমাণের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে পর়- 

স্পরের অপেক্ষা আছে--যেমন প্রত্যক্ষকে 

আশ্রয় করিয়া অনুমান, আবার শমুমানকে 

আশ্রয় করিয়া আগ্ুবচন। সুতরাং গ্রমাণ- 

নির্দে এই পরম্পরা অনুদারেই করা 

উচিত। ] 

অনুমানের সামান্যলক্ষণ 

এখানেও লক্ষণ করিতে হইলে পূর্বে 
গামাগ্ত লক্ষণ করিয়! তাহার পর বিশেষ 

লক্ষণ-সমূহ 'উপস্থাগিত করা উচিত) তাই 

আীর্য্য অনুমানের সামান্ত লক্ষণ করিলেন, 

ণ্নুমান লিঙ্গ-লিঙগিপূর্বক |” যাই ব্যাপা, 

তাকে বলে লিঙ্গ বা হেতু । যাহা বা।পক, 

অর্থাৎ লিঙ্গ বা হেতু যাহ!তে থাকে, তাহাকে 

বলে হী ব| সাধ্য। সমস্ত শঙ্কিত ও 

ৃ | আর্ধাপর্থ 

মৃলেই যে প্রত্যক্ষ, ইহ! আমরা পূর্বেই বলি- 
[ ঈিশ বর্ষ--৫ম সরা 

সমারোগিত উপাধি মিরাস করিয়া যাহার 
ত্বাভাবিক  সধব্জ. নিরপিত- হর, হাই 

ব্যাপ্য এবং যাহ! দ্বারা উদ্ত সম্বন্ধ নিরূপিত 
হয়, তাতাই ব্যাপক । লিঙ্গ ও লিঙ্গী বিষয়কে 

বুঝা্টতেছে। এই বিষয়ের নির্দেশ হতেই 

বিষয়ী প্রত্যয় বাজ্ঞান সথচিত হুইতেছে। 

[ অর্থাং লিঙ্গ ও লিঙ্গীর স্বাভাবিক সঘন্ধকে 
আশ্রয় করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অনুমান-_ 
ইহ! বলাই আচার্ধের অভিগ্রেত।] ধুম ব্যাপ্য 

আর বি ব্যাপক, এই যে গ্রতায় বা জ্ঞান, 

ঈহাঁকে ধরিয়াই অনুমান হইয়া থাকে । লিঙগী 
ব! সাধ্যের গ্রসঙ্গ এখানে দুইবার উত্থাপিত 

করিতে হবে | তাহাতে যেমম লিঙ্গিশব 

হইতে সাধ)ও পাওয়! গিয়াছে, তেমনি প্লিঙ্গ 

ইহাতে আছে ম্বতরাং ইহা লিঙ্গী”_ 
এইরূপ ব্যাখ্যাবলে পক্ষধর্মতভাজ্ঞানও পাওয় 

যাইবে। তাহা হইলে মোটামুটী লক্ষ' 

দাড়ায় এই--বাপ্য-ব্যাপকভাব ও পক্ষ 

ধর্মতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনুমান দিষ্ধ 

হয়। [অতঃপর ইহার বিবৃতি আবশ্ুক। 

শক্তিনাধনা 
স্প্প্প দস 

জগত্রহন্তের মুর শক্তি। যুক্তিতর্ক দিয়া 

এ কথা প্রমাণ করিতে হয় না_ইহা! গ্বতঃ- 

সিদ্ধ। এই শক্তির তব জানিবার জন্যই 

যুগে ওযুগে মানুষের আকুল পিপাসা । * জড় 

বিজ্ঞান বল, অধ্যাত্ববিষ্ঞান বল, সকলেরই 

এক উদ্দেশ্ত, শক্তির রহত্ত উদ্ভেদ কর1। কারণ 

হইতে কার্ধ্য ঘটতে দেখিতে পাই, গগতে 

নিত্য পরিবর্তন দেখিতে গাই-_তষ্টি, দেখিয়া 
তাহার রহম্ত নির্ণয় করিতে যাই। এনরখে 

একটা কারের একটা কারণ, আবার ভাঙার 

আর একটা কারণস-এইভাকে ' কারণের 

কারণ ধু'ঁজিতে খু'জিতে ' শেষে আর অন্ত 
পাওয়া যায় না, বুদ্ধি এক জায়গীয় আসি 
থামিয়! যায়, বলে-_-“এই হইল্ এই রাখী” 
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রের তত্ব।৯: কিন্তু তবুও সেই তথও কার্য. 
ফপ--তাহারও পিছনে কারণশক্তি বিদ্য- 

হান--তাহা অপরিজেয়--সুতরাং তত্বনির্ণয 

হুইল কি করিয়া! বল! যায়? একট! গ।ছের 

সারা জন্মের ইতিহাস কার্যাকারণ-পর-র।র 

ভিতর দিয়! আলোচনা করিয়া শেষকাঁলে 

বীন্বে আসিয়! পৌছিলাম--অন্কুর হতে 
আরম্খ করিয়া ফলোৎপত্তি পর্যাস্ত সমস্ত গুলি 

অবস্থার পর্যায় খুঁটিয়া বলিলাম, কিস্ব 
তবুও বীজ হতে কোন শক্তির বলে 

অন্ভুর উৎপন্ন ছল, তাচার মীমাংসা! হইবে 

মা। জগৎ বিশ্লেষণ করিতে করিতে পর- 

মাথুতে গিয়া! পৌছিলাম_হয়ত সেখানে 

আ।কর্ষণ-বিকর্ষণে শক্তির দুই রূপ দেখিতে 

পাইল।ম-_কিস্তু কোন প্রেরণার বশে পর- 

মাণু হইতে জগৎ গড়িয়া উঠিল, তাহার 

কোনও নির্দেশ মিলিল কি? আধুনিক 

বিজ্ঞান প্তত্ব”জাঁনিপার স্পর্ধা রাখে, কিন্ত 

বাঞখবিক বিজ্ঞান কোনও বা!পারের তব 

গও জানাইতে পাছে নাই । বিজ্ঞান যাহ। 

বলিয়াছে, তাহ! শক্তির ক্রিয়ার বিবরণ মাত্র। 

একটী ক্রিয়ার পর আর একটা ক্রিয়াকে 

সাজাই! গেলে শক্তির প্রকাশের ইতিহাস 

পাঁওয়! যায় বটে-াকস্ত উহাই শক্তির তত 

নয় । তত্ব স্বীয় অনুভূতিতে জ্রেয়। শক্তিকে 

আহ্বন্ত ন৷ করিতে পারিলে তাহার তত্ব জনি 

যায় না। 
্বানুভূতিতে শক্তি আয়ত্ত হুয়। উহাই 

ভত্বন্কান। উহারই নামান্তর রন্ধজ্ঞ।ন। ব্রহ্ম 

জ্তনম্বরূপ, গ্ৃতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে শদ্ধের 

জ্ঞানএইরূপ অর্থ'কর! চলে না। বাস্তবিক 

্জান শক্িরই জ্ঞান। অপর ব্রহ্মই শি, 

সুতরাং এই হিসাবে শক্তির জ্ঞানকেও ব্রহ্গ- 

স্তন বলিতে পারি বটে। এই শক্তিজ্ঞানই 

- শক্তসাধন! 
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মুক্তি। শক্তিকে জানিনা বণিয়াই আমরা 
বন্ধ--তাহাকে জানিলে অন্তরঙ্গরূপে অন্থতব্ 

করিলেই মুক্ত। তাই, তন্ত্র বলিতেছেন, 
“্শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুজিরহন্তাঃ 

কল্পতে।” | 

এই শক্তিজ্ঞানের ইতিহাস সানবেদীয় 
কেনোপনিষদে সবিস্তার বণিত রহিয়াছে 

শক্তি সম্বন্ধে ছুইটী রহস্ত আমাদের সনু 
উপস্থিত হয়। কেনোপনিষৎ "অতি সুন্দর 

ভাবে তাহাদের মীমাংস করিয়াছেন | আমরা 

এখানে সেই উপনিষংপ্রতিপ।দিত শক্তি- 

রহস্তেরই আলোচনা করিব। 

শক্তির স্বরূপ জানাই হছঈল আসল কথা। 

পুর্বোই বলিয়াছি, আমরা বিজ্ঞ।ন দ্বার! যেরূপে 

বহিজ্জগতের ব্যাখা বিশ্লেষণ করিতে যাই, 

তাচাতে শান্তর প্রকাশের ইতিহ।স মাত্র 
গড়িয়! :উঠে, শক্তির স্বরূপের সাক্ষাৎকার 
মিলে না। 'একট। কিছু অনির্ব্চনীয় কলের 

পিছনে রহিয়াছে--এই হইবে বিজ্ঞানের চরম 

নিদ্ধাস্ত__কিন্কু সে লিনিসট! যেকি, তাহা 

বিজ্ঞানের ভাঁষ।য় কখনই ব্যক্ত হইবে ন!। 

শুধু পাশ্চাত্য বিজ্ঞ/ন কেন, ষে বিজ্ঞ।নেয়ই 

ভিত্তি পঞ্চেন্দতরিয় জ্ঞানের উপর প্রতিঠিত হইবে, 

তাহারই এই দশ! হইবে। ইহার কারণ 
সুম্পই । পঞ্চেন্দ্রয় দৃহের গ্রাছছক। দৃষশ্ত 
জড়। জড়ই শক্তি নহে । শক্তি জত়ের 

গ্র!ণ। ইন্দ্রিয় তাহার কার্ধয বুঝিতে পারে. 

মাত্র_কিন্ত তত্ব বুঝিবে কি করিয়।? দ্রষ্া, 

আর দৃশ্তের মাঝে 'দৃক্শক্তি। হুন্ত্ররশক্তি 
স্বয়ং তাহ।র অভাস ম।ত্র। উহা! যখন দৃতোর. 
জ্ঞান জন্মইতেছে, তখন উহ! করণ-শক্তি 
মাত্র। করণ কখনও কার্ধা হইতে পারে না।, 

এই জন্তই দৃশ্তত্ানের সময় শক্তিন্ দর্তীয় 
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অজ্ঞেরইথাকে। করণশক্ররূপে উহা! জড়ের 

উদ্ভাসনের নিমিত্ত হয় মাত্র। আবার এই 
বহিরিজ্রিয়রপ করণর্শক্তিকে যদি অস্তঃ- 
করণ শক্তি দ্বারা জানিবার চে. করি, তাহ। 

হইলে শক্তির জড় অপেক্ষা ও হুক্মরতর বিকাশের 

পরিচয় পাইব, কিন্তু শক্তির হ্বপ্ীপ আবার 
তাহারও অন্তরালে গুপ্ত থাকিবে। এইরূপে 

শক্তির ত্বরূপ জানিতে হটলে ক্রমশঃ দৃশ্ঠ 

হইতে ব্যাবৃত্রচ্ষু, হইয়া অন্তমু্থী হওয়া! ছাঁড়া 
আর উপায় 'নাই। বিজ্ঞান এই অন্তমুধী 

সাধনা ধরে নাই--সে কেবল বহিমুখে ছড়।- 
ইয়। পড়িতেছে। ইহাতে তাহার শক্তির কার্ধ্য- 
জ্ঞ!ন হইবে মানত, কিন্ত ততজ্ঞজান হইনে না। 

বাহিরে শক্তি শ্বরূপে খু'ঁজিয়! পাই না 
ঘটে, কিন্তু অন্তরে অহরহঃ তাহার সাক্ষাৎ 

পাঁইতেছি। আমি শত্কিমান__ইহ। সকলেরই 
অনুভবসিদ্ধ। শক্তির ক্ষত্তিতে আনন্দ-_ 

ইহাও অনুভবসিন্ধ। শক্তির গ্বরূপ বাসনা বা 
ইচ্ছা-ইহাও অনুভব কারতেছি। আবার 
আমার মাঝেই দেখিতেছি-_-শক্তির ছুই লীগ! 

সবুদ্ধি আর অহঙ্কার । বহির্জগন্তকে জ্ঞ!নের 

বিষয় করিতেছি-_শক্তির বলে; ইহাই বুদ্ধির 
রহস্ত। আবার বহির্জগতকে আঘ।ত করি- 

তেছি, পরিণাম ঘট।ইতেছি-তাহাও শক্তির 

বলে। ইহ! অহঙ্গারের ফল। তত্ব হিসাবে 

বিচার নাই করিলাম, লৌকিক অভিজ্ঞতা হই- 
তেই বুঝিতে পারি--যে শক্তিশালী, সে বুদ্ধি- 
মান, সে অহস্ক।রী, তাহার ইচ্ছার বেগ দুর্দম- 
নীয়। জীবনে সকলেরই হয়ত এমন একট! 
মুহূর্ত আসে, মুখন তাহার মাঝে বুদ্ধির তীক্ষতা 
আত্মাভিমানের প্রবল উচ্ছাস ও ইচ্ছার 

প্রচণ্ড বেগ ছাড়! আর কিছুই অনুভূত হয় না' 

মলে হয়, এই গুণির সমহিই যেন ভাহার 

আধাদ পর্ণ [ ১৭শ বর্ষস্৫ম সংখা] ও, 

সত্তা। কর্মের উন্মাদনায় তখন গে আকুল 
হইয়৷ পড়ে তাহার ইচ্ছার সপ্থুখে জগৎ সম্রমে 
মুইয়৷ পড়ে। এই তো শক্তির অন্তরঙ্গ আসমা" 

দন। বাহির হইতে তুমি ইহার কার্য্যগুলিই 

মাত্র প্রত্যক্ষ করিবে সে সম্বন্ধে গবেষণা 

করিয়া একট! পৌর্কাপর্যোর শৃঙ্খলা দর্শন 

করিবে মাত্র--কিস্ত শক্তির আনদাময় আন্ব।- 

দন, যে শক্তির পরিচালক, তাহারই মাঝে, 
বাহিরের দর্শকের মাঝে নয়। 

কিন্তু মানুষের মাঝে স্বভাবতঃ যে শক্তির 

বিকাশ হয়, তাহার পরিমাণ আর কতটুকু ? 
বাহিরে দেখিতেছি, শ্রাকৃতিক শক্তি কত 

গ্রচও। সেখানে যেন অন্ধ আবেগে জগৎ 
মাবন্তিত হইতেছে-_মানুষকে সে যেন গ্রাস 
করিতে চাহে । কিন্তু মানুষের মাঝেও আছে 

অহঙ্কারের বীজ--্শক্তির স্বাতন্ত্র ! মানুষ 

পিছু ন1 হটিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সন্ুখে দড়া- 
ইয়। বলে-যুদ্ধং দেহি!” এই হইল উপনিষদ্ 

বধিত দেবতা আর অন্থুরের যুদ্ধ। অন্মুরের 
শক্তি ছুজ্ঞে, প্রচ, বোধহীন, তমসাচ্ছন্ন-. 

আপনার উন্মত্ত বেগে সে গজ্জিয়। চলিয়াছে-_ 

এই তো জড়প্ররতির রূপ । ইহাকে মানুষ 
বধিবে- দেবশক্কির সহায়ে-_সাত্বিক প্রকাশ 

দবারা--জ্ঞান দ্বারা। শক্তি জান ছারাই 
আয়ত্ত হয়। জগতে কি দেখিতে পাইতেছি? 
প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে যে যত জ্ঞানী, সে 
তেমনি বিজয়ী । অবশ্ঠ প্রকৃতিকে এখানে 
খুব স্থুল অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। প্রাক্- 
তিক বাধ! বিপ্লবের সঙ্গে লড়াই করিয়া মানুষ 
নিজের ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করিতেছে--কিসের 

সহায়ে ?-একমাত্র জান তার সহায়। জড় 

জগতের আইন-কান্থন জান্নিতেছেে 
বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যত। প্রকৃতির শক্তিকে 
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,আপন মত খাটইয়া লইতেছে। এইরূপে 
্র্পতের বিধান যিনি জানিতেছেন, তিনি 

মু অবিবেকশক্তিকে পর।তৃত করিয়! অন্তর্জ- 
গতের উপর আ[ধিপতা লাভ করিতেছেন। 

উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, “তে দেব। 

এরক্স্ত অন্মাকমেবায়ং বিজয়োহম্ম(কমেবায়ং 
মহিমেতি'"'দেবতার! মনে করিলেন, এই 

বিঞয় আমাদেরই, এই মহিমা! আমাদেরই ।* 
এই ;তো| অহঙ্কার-_শক্তির ম্বরসিকী 
অন্ৃতৃতি। ্ | 

এইরূপে জন দ্বারা মানুষ শক্তিকে আয়ত্ত 

করিতেছে। কিন্তু লৌকিকজগতে যে ভাবে 

আমর শক্তিকে আয়ত্ত করিয়াছি মনে 

করিয়। গর্ব অনুভব করিতেছি, উহাতে 

বাস্তবিক শক্তি কতটুকু আয়ত্ত হইতেছে? 

ধীরভাবে বিবেচন! করিয়া দেখ, কার্যযজগতে 

আমাদের যে আবিপতা, তাহার মূলে জন 

(ছে বটে, কিন্ত সেখানেও শক্তিরই আইন 

'মাযিয়া শক্তিকে আমরা বাধিয়াছি কি না? 

একটা রোগের বীলাগু আবিফার করিয়! 

তাহার আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষ/ করি- 

লাম। রোগের নিদানজ্ঞানদ।র৷ প্রকৃতির 

সংহারিণী *ক্তি আমর আয়ত্ত হুইল বটে) 

কিন্ত এখানেও গ্ররুতিই অনুকূল হুইয়! তাঁহার 
আর একটা গুপ্তশক্তির ভাণ্ডার আমাদিগকে 

দেখাইয়া দিয়াছে--তাই আমাদের জয়লাভ 

সম্ভব হইয়াছে। সংহারিণী শক্তিও প্রকৃতির, 

রক্ষাকারিণী শক্তিও প্রকৃতির সংহারিণীশক্তি 

পুর্বে ছুজ্ঞে্ি ছিল বলিয়া আমর! তাহার 
বশে ছিলাম, এখন জানিয়! তাহার পাশ 

হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু আবার 

ছুজ্ঞের রক্ষাকারিণী শক্তির সন্দুখে মম্তক অব- 
নত করিতে হইয়।ছে। মৃত্যুর রহস্ত: জানিয়া 

শক্তিসাধন! 

পাইতেছি, ব্রহ্ম 
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মৃত্যু অতিক্রম করিলাম, দি দীবনের রহস্ 
তে! পানিতে পারিলাম না। সেখানেও যে 

প্রক্কাতিরই ইঙ্গিতে আম্র! পরিচালিত। স্ৃত- 
রাং শক্তির সাহায্যেই শক্তির একদেশ 

আয়ত্ত করা প্রকৃতপক্ষে এ বিজয় কাহার ? 

আমাদের না| শাক্তর? আবার উপনিষদের 

ভাষায় বলি, প্রন্গ হ দেবেভ্যে! বিজিগো-- 
তন্ত হব্রহ্গণ! বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত। 

ত প্রক্ষস্ত অন্মাকমেবায়ং বিজয়েহম্মকমেবায়ং 

মহিমেতি--ব্রহ্মই দেবগণের হ্ইয়! জয়লাভ 

করিশেন, কিন্তু বঙ্গের বিজয়ে দেবতার! 

নিজকেই মহিমান্বিত মনে কা'রলেন, তাহার! 

আলোচনা করিলেন, এ বিজয় আঁমাদেরই-__ 

আমাদেরই এই মহিম!।” 

কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে, সর্বত্রই 
আমরা ঠিক এই ব্যাপারই দেখিতে পাই- 
তেছি নাকি? সর্বত্রই সেই ব্রন্দেরই বিজয়, 

মহাঁশক্তিরই জয়--অথচ আমরা অহঙ্কার 

করিতেছি--এই বিজয় আমাদেরই । ম1 
ইচ্ছ৷ করিয়। ছেলের কাছে হারিয়া৷ যাইতে- 

ছেন--ছেলে ভাঁবিতেছে, আমিই হারাইয় 

দিলাম। অথচ এ কথাও স্বীকার করিতে 

হইবে, এই মহস্করের লীলাটুকু মা যদি ছেলের 
মাঝে হইতে না দিতেন, তবে ছেলে চির- 

দিনের মত জড় হইয়া থাকিত- শক্তির 

আস্বাদন ন! পাইলে শক্তিকে আয়ত্ত করি- 
বার ইচ্ছাও জাগিত না। অহঙ্কারেই তে! 

শক্তির ক্ফর্তি। তবে অহঙ্কার কুদ্র হইলে 
শক্তির বিকাশও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। 
উপনিষদ্দের ওই উপাখ্যানটান্তেই দেখিতে 

কি করিয়া অগ্নিও বায়ুর 

অহঙ্কার চূর্ণ করিলেন তাহারা দেখিলেন, 

যে শক্তি দ্বারা তাঁহার! বিজয়লভ করিয়া: 



১৪৮ 

| ছেন, তাহ! তাঁহাদের নহে-সকল সময়ই 

সে শক্তি তাচাদের ইচ্ছায় তে! পারচালিত 

হয় না / ম্পর্ধাঘারা তাহারা শক্তিকে আয়গু 

করিতে গিয়া! বিমুখ, হইয়া ফিরিয়া আসি- 
লেন, জাদিতে পারিলেন না-সেই ষক্ষ 

কে? ইন্দ্রের নিকট হইতে সেই যক্ষ অন্ত" 

ছিত হইলেন। ঠৈমবতী উমা মনে।ময়ী 

মুক্তিতে তাহার কাছে আবিভূত হইয়। জান!- 
ইর!. দিলেন, সেই যক্ষ কে, কাহার শক্তি- 

€তই বা দেবতার! বিজয় লাভ করিয়াছেন। 

এখানে দুইটী কথা পাইতেছি। অতঙ্কারে 

যে শক্তির ক্রি, তাহার প্রকাশ সঙ্কুচিত, 
সতোর পরীক্ষায় তাহ! চূর্ণ হুইয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ মহাশক্তিকে লাভ কর! তাহারই 

অঠৈতুক কৃপা-সাপেক্ষ। ঈন্্রেরে অহঙ্কার 
আশ্রয় করিয়া মা দেখা দিলেন না-_দেখা 

দিলেন অহেতুক করণাঁয়। ইহার মাঝে 
ইন্দ্রের ইন্ত্রত্ব অভিমানের কোনও সার্থকতাই 
নাই। তাই চণ্ডী বলিতেছেন_-“সৈষ। 

প্রাসহ্ন] বরদ। নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।” 

. ফেনোপনিষর্দের উত্তরার্ধ হইতে শক্তির 

এই রহছ্া বুঝিতে পাঁরিলাম -শক্তিকে আশ্রয় 

করিয়াই লৌকিক জগতে আমাদের বিজয় 

হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু সেই বিজয় যদি 
আমরা আমাদেরই বলিয়া মনে করি, তবে 

শক্তিকে চিনিতে পারিব না--বিজয়ের অহন 

ক্কারও পরাভূত হইয়া যাইবে। যতক্ষণ 
অভিমান, ততক্ষণ শক্তির অন্তর্গত থাকিয়াই 
আমর! শক্তির একদেশ মাত্র জানিতে পারিব, 
উহা তাহার তত্ব নছে। তবভ্ঞান তাঁহার 
ফুপাসাপেক্ষ |, 

জহস্করে শক্তির কতটুকু শ্ষর্জিও তাহার 
পর়িণ|ম কি, তাহা বলিয়াছি। এখন শাক্তর 
জগ একটা অধাদ যহ্তের আ(লোচন। 

আধাদপণ [ ১৭শ নর্ষ__৫ম সংশ্যা. 

করিব। পুর্বে বলিয়াছি, শক্তি আমাদিগের 

মাঝে ইচ্ছার আকারে প্রকাশ পায়,॥ কেনো- 

গনিষদের পুর্বগর্ধে শক্তির খই ব্সিনা-ন্কুপ 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। 

জড়জগতে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই 
রূপান্তর দেখিতে পাঁই। বিজ্ঞান বলিতেছে, 

শক্তির রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু উদ্থার সমষ্টি 
সর্বদাই সমপরিমাণ থাকে। রাপাস্তরের 

ফলে শক্তির হাসবৃদ্ধি হয় না। ট্টিমের শক্তি 

গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হুইল, মানুষের বর্ধ- 

শক্তি তাপে র্পান্তরিত হুইল--কিন্ত 
সর্বত্রই শক্তির রূপান্তর মাত্র, উহ্বার সম 

এক । আমার ইচ্ছায় জড়জগতে যখন কোন 
কিয়! হয়, তখন জড়ের সীমার মধ্যে শক্তিসমটির 

কোনও ব্যতায় হয় না--ইহা বুঝিতে পারি। 
কিন্ত আমাকেই যদি শক্তির অন্ততূ“ক্ত করিয়া 
লই, তবে আমার ইচ্ছায় যে শক্তির বিকাশ 

হইল, ইহাকে কাহাক়্ রূপান্তর বলিব? এই 

শত্তি কি আগন্তক? যদি তাহাই হয়, তাহা 

হইলে নুতন নূতন ইচ্ছার উদ্বোধনে শর্তিসমষ্টির 
পরিমাণ আর তে ঠিক থাকিবে না!। 
তাহ! ছাড়! আমার শারীর ক্রিয়ার সহিত 

ভৌতিক ক্রিগ্নার সম্বন্ধে শক্তির বিনিময় 

চলিবে, কিন্ত মানসিক ক্রিয়ার সহিত ভৌতিক 

ও শারীর ক্রিয়ার সম্বস্ধেও কি শক্তির বিনিময় 

হইবে ? বিনিময় যে হয়, ইহার কোনও প্রমাণ 

আমর! গাই না--কেনল] হুইটা ক্রিয়ার অধি- 

কার শ্বতন্ত্র। অথচ উভয়ে যৌগ হয় কিরপে? 

আধুনিক বিশান ইহার কোনও সহৃত্বর দিতে 

পারে নাই। 

বৈভ্তানিকের] প্রত্যেক শারীর ক্রি্ার 
পছিত প্রত্যেক মানস ক্ষ্যির যোগযোগ 
দেখাইয়া বণিতেছেন--ছইটী ধারা সমাস্তরাল 
হইয়া সর্বদা বহিয়া চলিহাছে। মঞ্যে 



ত্র, 

প্রতোক ক্রিয়। শরীরে তদনুরপ ক্রিয়! উপস্থিত 
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করিতেছে, আবার শরীরও বিপরীতক্রমে মনে 

গ্রাণ-. ত্বানুরূপ ক্রিয়া উপস্থিত করিতেছে। 
শক্তি উভয়ের মাঝে যেন সেতুর কাজ করি. 

তেছে। কিন্ত প্রাণ ্ন্দনমাত্র-_-উহ। বাহা 

শ্তির নিয়ামক, উৎপাদক নহে। মুতরাং 

প্রাণের ধার! ধরিয়াও দেহে মনে শক্তি বিনি- 

ময়ের আমরা কোনও সন্ধান পাই না। 

শারীর ক্রিপ্টা ও মানস ক্রয়! যদি দুষটটী 

লমান্তরাল ধার! হয়, তবে কেহ কাহারও 

নিষিত হইতে পারে না। 

প্রবর্তক কে ?__সকলেই 

ইচ্ছার উদ্বোধক কি1?-_সংস্কার | সংঙ্কারই 

ধাথাকে কেন 1 ইচ্ছার নশে। ইচ্ছ| হয় 

কেন নংগ্কারবশে। দ্তরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া 

আমর! সেই একই আবর্তের মাঝে আনিয়! 

পড়িতেছি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাই 

সমস্ত মানস ক্রিয়ার মূলে আদিম ইচ্ছার সন্ধান 

পায় নাই-__জীববিজ্ঞান শারীর ক্রিয়ার মুলে 

আদিম প্রাণের সন্ধান পায় নাই। কেনো- 

পনিষদের প্রথমেই এই রহস্ত প্রশ্নাকারে নিবদ্ধ 

রহিয়াছে -কেনেবিতং পততি প্রেষিতং মনঃ? 

কাহার ইচ্ছা প্রেরিত হইয়া এই মন 

বাপৃত হয়? কেন গ্রাণঃ প্রথমঃ প্রতি 

যুস্তঃ1-_প্রাণ কাহার সহিত যুক্ত হুয়া 

প্রথমে প্রবর্তিত হন? 

তবে উভয়ের 

বলার টউচ্ছা। 

এইখানে শক্তির অধাত্ম রতস্ত | ইচ্ছা 

'অ।মারই--প্রাণও আমারই । ইচ্ছার বিকাশ 
গ্রাণ -প্র।ণ ইচ্ছার আধার। ইহাই শক্তির 

অস্তয়জ রূপ। ইহার রহুম্ত কিরূপে উত্তেদ 
ক্করিব? হদি ইচ্ছার কার্যকেই তাহার 
ফায়ণর়ূপে ধরিতে ঘ'ই-তাহা] হইলে 
জঘন্য আসির্বা পড়িবে--ইহা আমর! 

পক্তিগাধন! ১৪৯ 

পূর্বে দেখাইয়াছি। তাই খধি বলিতেছেন 
- সংস্কারদ্ব|রা এই রহস্তের নীমঘাংস! করিতে 

পারিবে না--প্অতিমুচা ধীরাঃ প্রেত্যাম্মাৎ 

লোকাৎ অমৃতা ভবস্তি”_এই সংস্ক(রের 

জগংকে ছাড়িয়া যাও, চিতকে শস্ত কর- 

মর্থালোকের উঠব অমৃতলোকে এই রহন্তু 

নিহিত রহিয়াছে । বাক্য, মন, চস্ষু, প্রো 

কিছুর সাহাযোই এই তত্ব বোঝ! যাইবে না। 

“যে বলে, ইহাকে আমি বুঝিয়াছি, সে কিছুই 
বোঝে নাঈ--যে বলে, বুঝি নাই--সে-ই 
বুঝিয়াছে।” অর্থাৎ ইহ! শ্বাগ্ুভববেগ্ত, 

বুঝয়াছি ধলিয়! প্রকাশ করিবার উপায় নাই 

হা বুঝাইতে পারিৰ না-এই কথাই 

ইহাকে প্রকাশ করিবার প্ররুষ্ট উপায়। 

ইচ্চার রচশ্ত উদ্ভেদ করিবার একমাত্র 

সন্ধেত--ইচ্ছার ঘন হইতে নিজকে নির্শ কত 

রাখা । চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, মন, সমন্তই 

ইচ্ছার কার্য । এই কার্ষ্যর সহিত নিজকে 

জড়ায়! ফেলিও না--উপনিষদের ভাষায় 

ইহাদিগ হইতে নিজকে অতিমুন্ত রাখ, ধীর 

হও। ইন্দ্রিয় ফিরিয়া তাহাকে পাইতেছে 

না, কিন্ত তিনি ইন্দ্রিয়কে সামর্থ্য জোগাই- 
তেছেন--এটরূপ অন্তরাবৃতচক্ষ হইয়! শক্তির 

কাধ্য দেখিতে হইবে, তবেই শক্তির সহিত 

একা স্বানুভূতি দ্বারা শক্তির জ্ঞান জন্মিবে 

এইরূপ দিবাজ্ঞ|নদ্বারা শক্তি আয়ত্ত হইবে। 

সর্ব্ববাসনাবিনির্দক্ত আমিই বাঁদনার আশ্রয়__ 
ইহাই শক্তির তবজ্ঞান-- এই জ্ঞানেই মুক্তি। 

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদজ্ঞানই স্বরাপজ্ঞান। 

ইচ্ছ/ আমারই আনন্দের বিলাস, লুতরাং 

আমি ইচ্ছার অতীত--অর্থাৎ ইচ্ছ। আমা 

হটতেই শ্বতঃস্ফর্ত- আমি ইচ্ছ! হইতে উৎ- 

পয নই। আমা আন্ত চাকর ইচ্ছা জমে 
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অবর্তিত হইয়া গ্রে স্তরে আনন্দের স্থতি 

করিয়! নার্দিয়া যাইবে অবশেষে জড় পর্যাস্ত 

আসিয়া ঠেকিবে। কিন্তু জামি ইহাদের মাঝে 

অনুস্থযত থাকিয়াও ইহাদের উর্ধে থাকিব, 

তবেই শক্তির কার্ধাপরস্পরা আমার কাছে 

আর ঝহস্তময় বোধ হইবে না এবং ইচ্ছা 

শক্তি আমারই অন্তরঙ্গ জানিয়া তাহার 
স্বরূপ স্থন্ধেও আমার জ্ঞানের অভাব হইবে 

নাঁ। কিন্ত নিয়ন্তরের যে কোনও একটা 

অভিমানে অবরুদ্ধ থাঁকিলে মুল বাসন! বা 

শক্তি আসি! উর্ধপথ আবরিত করিয়া 

আধ্যদপণ [ ১৭শ বর্ষ--৫ম সংখা। 

থাকিবে। তখন নীচের দিকের সমস্ত সমস্তার 

সমাধান মিলিবে, কিন্ত উপরের দিকে আর 
দৃষ্টি চলিবে না। তখন শক্তির আবে্টনের 
মাঝেই চক্রাকারে ঘুরিয়। বেঁড়াইতে 
হইবে এবং সকল প্রশ্লের উত্তরেই একটা 

অন্ান্তাশ্র্ঘটিত সমস্ত জাগিবে। কিন্ত 
বাসনাযুক্ত ভইয়া শক্তিকে আত্মন্বরূপে 
জড়িত ও আশ্রিত বলিয়া অনুভব করিতে 
পারিলেই সকল রহমত মীমাংসিত হইবে। 
ইহাই মুক্তি। শক্তির জ্ঞানেই মুক্তি । জ্ঞান 
বাসনার উর্দে। কেনোপনিষদের পূর্ববার্ছে 
শক্তির এই রহ্স্তই বিবৃত রহিয়াছে। গু শাস্তিঃ' 

| ষ্ঠ খণ্ড-_অধ্যাসবাদ ] 

মুল 

অসপ্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবত, বন্তুনি 

অবস্তারোপঃ অধ্যারোপঃ । বস্ত-- 

সচ্চিদানন্দানন্তাদ্ধয়ং ব্রহ্ম । অজ্ঞানাদি- 

সকলঙড়সমূহঃ অবস্ত । অজ্ঞানং তু 

সদসন্ভামনির্ববচনীয়ং ভ্রিগুণাত্মকং ভ্ভঞান- 

বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্দিতি বদন্তি 

_-অহম্ অজ্ঞঃ ইত্যাানুভবাৎ, “দেবাত্ম- 

শক্তিং ম্বগুপৈনিগুটান্ত  ইত্যাধি- 

শ্রাতেস্চ । (৬), 

ক 

অনুুবাে 

যেমন রজ্ছু বাস্তবিক সপ নয়, তথাপি তাহাতে 

সর্পের আরোপ হইয়া থাকে, সেই রূপ বস্তুতে 

অবস্তর আরোপকেই অধ্যারোপ বলে। 

সচ্চিদানন্দম্বরূপ অনস্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্ধই বস্তু। 
অজ্ঞান হইতে সমস্ত জড়প্রপঞ্চের সমট্টিই 

অবস্ত্। অজ্ঞান সংও নছে, অসংও নছে-_, 

উহা অনির্বচনীয়, ব্রিগুণ।জ্মক, জ্ঞানের 
বিরোধী, অথচ ভাবস্বর্ূপ। অজ্ঞান ধেন কি. 
একটা কিছু--আচার্যোরা ইহাই বলিয়া, 
থাকেন। “আমি অভ্ঞ” এই প্রকার অনুভূতি 
হইতে অক্তানের অন্তিব গ্রম! ণিত হয়। তাহ! 
ছাড়! ক্রুতিও ইহার সন্ধে বলিয়াছেন, 
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প্ বাহার! ধ্যানযোগের অস্থুদরণ করিয়াছেন, 
তাহারা এই অজ্ঞানকে ব্রদ্ের স্বীয় শক্তিরূপে 

এবং সন্বাদি গুণত্রয়ে আলিঙ্গিখ। রূপে দর্শন 

করিয়াছেন।” (. শ্বেতাশ্বতর, 

বিল্বতি- _উপকজ্তমপিকা। 

১৩) -_-৬ 

বর্তমান খণ্ডে বনু বিচার্যা বিষয় রহি- 

য্ান্ধে। আমর! প্রথমতঃ লীমৎ ম্ববোধিনী- 

কারের ব্যাখাঁটী উপক্রমণিকাত্বরূপে উপ- 

স্থিত করিলাম। ইভাতে এই খণ্ড সম্বন্ধে 

মোটামুটী একটা ধারণ! হুটবে। 

পুর্বণণ্ডে অধারোপ ও অপবাদ স্ায় 
বলিয়। ছুইটা ন্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। 

বর্তমানে নিবন্ধকার অধারোপ ভায়ের 

লক্ষণ ব্যাখ্যা করিভেছন। অপবাদের কথা 

পরে বলা হইবে। 

প্রথমতঃ অধ্য/রোপ বাঅধ্যাস কি, 

তাহা বুঝাইবার জন্য আচার্যা একটী লৌকিক 

দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াদেন। আমাদের কথ- 

নও কখনও রজ্ছুতে সপত্রম হইয়া াকে। 

তখন ব্যাপারটা! এই দীড়ায়। বাবহারিক 

জগতে আপাততঃ আমর! রজ্ছাকই বস্ 

বলিগ্না মানিয়। লঙ্লাম। তাছ! হলে, আমর! 

যখন সর্প দেখিতেছি বলিয়| মনে করিতেছি, 

তখন ্বাস্তলিক্চ রজ্জুই দেখিতেছি, 

কিন্ত সেই বাস্তব রজ্জতে তখন কল্পিত 

সর্পের আরোপ করিতেছি বলিয়া আমাদের 

রজ্ছবৃতে সর্পভ্রম হইতেছে। এখানে রজ্জু 
বাস্তব, সপ কান্ত ও অবান্তব। 

এইরূপ জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইয়া 

থাকে? আমরা জানি, জানই খণ্ডিত হইয়। 

বিষয়।কারে পরিণত ' হয়া থকে । খগ্জ্ঞানেই 

বিষয় ও'ন্ষিদীর বোধ হুইয়া থাকে-_অথণ্ড- 

বেদসম।র ১৫১ 

জ্ঞানে এইরূপ তেদ নাই। এই আন্ত 
যাহা! বিষয়, তাহাকেও চৈতন্য বলিতে পারি, 

কিন্তু উঠ! অখগ্চৈতন্থ নহে--উহ1। অবচ্ছিন্ন 

বা খগ্ডিত চৈতন্য । সর্বত্র আষিই আমাকে 

থগ্ডিতরূপে জানিতেছি-__ইহাই বেদাস্তের 

রহস্য । বিষয় ও বিষয়ীতে এইরূপ খণ্ডতা 

বাদূরতা হতই তিরোছিত হইবে, ততই 
জড়বুদ্ধি নষ্ট হইয়! সমাকজ্ঞান বিকশিত 

হইতে থাকিনে এবং পরিশেষে যখন সমস্ত 

খণ্ডজ্ঞান বা অবচ্ছেদ দূর হইয়া ঘাইবে, তখন 

একমাত্র চৈতন্তস্বরপ আত্মাই অবশিষ্ট 

থাকিবেন। উহাই বিষয় ও বিষ়ী উভয়ের 
পরমার্থ তব । 

এই দিক হইতে বিষয়মাত্রকেই আমরা 
চৈন্তের খণ্তরূপ না আবুরূপ বলিতে পারি। 

পূর্ব্বো্লিখিত দৃষ্টান্তে রজ্জু আমাদের একটা 
বিষয়! সুতরাং উচ্ভাও চৈতন্তের খগণ্ডরূপ। 

এই কথাটাই দার্শনিকের পরিত।ষায় ব্যক্ত 

করিতে হইলে আমর! বলিব, রজ্জুজ্ঞান অর্থে 
রচ্জবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আয়ত্ীকরণ। কিন্তু 

বর্তমান শ্থুল রজ্বববচ্ছিম চৈশ্তন্ত স্বরূপে 

আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না-তাহ! 

হইলে আমর। রজ্জুকে রজ্ছু বলিয়াই জানিতে 
পারিতাম। কিন্তু তাহ! থে জানিতেছি না-_ 

ইহাই আমাদের অবিষ্ভ! বা অজ্ঞান, একথা 

বুঝিতে কোন বেগ পাঁইতে হয় না। এই 

অবিদা আমাদের উপরি-উত্ত রজ্জুভ্ঞানসবন্ধে, 

হুতরাং দার্শনিক ভাষায় বলিতে পারি, এই 

অবিদ্তা রজ্জনচ্ছিরচৈতন্যস্থ অবিষ্ঞ/। | অবিদা 

চৈতন্ঠের আবরক । বদ উহা না থাকিত, 
তাহ! হইলে ত্বভাবতঃই আমাদের রজ্জজ্ঞান 
হইত--বিষমিচৈতন্য ' বারা বিষয়চৈতন্যের 

পরিষ্যাধিতে কেহ বাধা দিতে পারিত না। 
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কিন্তু এখানে ব্যাপার আরও, একটু জটিল 
,হইয়াছে। আগর! খন রজ্জুকে সর্প বলিয়া 
ভ্রম করিতেছি, তখন কেবল ধে রজ্জুকে 
জানিতেছি না--এমন কণা নহে, আমর! রজ্জব 

হইতে পৃথক আর একটা বস্ত অ।নিতেছি-_ 
উ€! সর্প । অর্থাৎ রজ্জু সম্বন্ধে অবিদ্ধা! কেবল 

মার আমাদের রজ্জুক্সনকে আবৃত করিয়া 

রাধিয়।ই ক্ষান্ত হয় নাই, উহ! তাহার স্থানে 

আর একটা 'মভিনব বিষয়ও আনি! উপস্থিত 

করিয়ছে। এট শিষয়টী সর্প। আবার এই 

সপজ্ঞান$ যে বান্তব, তাহা বলিতে পারি না, 

কেনন। পয়ে হখন শ্রম দূর হইয়াছে, 

তখন জানিয়ছি, এই সপজ্ঞনের কোনও 

বাস্তব উপদান ছিল না। এই জন্য আমর 

এমন কথাও বলিতে পারি, এই সপজ্ঞান 
তবজ্ঞান নহে, উহ! জ্ঞানের আভ।স মাত্র । 

জঠনাভ।স কোণ! ভইতে জন্মিল ? পূর্বেই 

বলিয়।ছি -ভ্রম দূর হঈলে খু'জিয়। দেখিয়।চি। 

ইহ।র কোনও বাস্তব উপদ।ন প|ঠ নাই। 

উহার একমাত্র উপদান বলিতে গেলে আমা- 

দের সেই পূর্বোক্ত রজ্জুজ্ঞান সন্বগ্গী অবিগ্থ। | 
অবিগ্াবণে অমর! রজ্জ একে তো জানিতে 

পরি-ই নাই, অধিবস্ত তাহ|র স্থলে সর্গকেই 

জানিয়াছি। নুতরাং বলিতে পারি, রজ্জপচ্ছিন্ন 

চৈতন্তস্থ অবিগ্থাই এই সপজ্ঞনাভাসের 

আকারে পরিণত তইয়াছে। এই কল্পিত সর্পের 

উপাদান কেবল মাত্র অবিছ্াা--ইহার অ|র 

কোন্ বাস্তব উপাদান নাই। 

এই ধে সর্পাকার জ্ঞান, অবিদ্ত(র দিক 

হইতে ইটকে বলিতেছি পরিণাম অর্থ 

ইহার উপাদান অবিস্তা। কিন্তু মূলে একট। 
রজ্জ, তো ছিল- অবিষ্কা তাহাকে আশ্রয় 

করিয়াই 'ল! এই পরিণাম ঘটাইয়াছ। 

অর্ধাদর্পণ [১৭শ বর্ষ-৫ম সংখা 

ুতরাং কারণ হিসাবে অধিদ্তার সহি 
' সর্পজানের যেমন একটা সম্পর্ক গাছে, 

সেরূপ রজ্জর সহিতও তাহ।র একট সম্পর্ক 
আছে। বলাযাউতে পারে অশিনা! যদি সপ- 
জ্ঞানের উপদ।ন কারণ, তবে রজ্জ। তাহ।র 

নিমিত্ত কারণ--নতুব! ভ্রম তো! আর শৃক্ে 
শূন্যে হয় ন|ই। এই হিসানে বলিতে পারি, 
উল্লিখিত সর্প অবিষ্ভার পরিণ।ম, কিন্তু রঙ্জ র 

বিবর্ত। পরিণাম আর বিবর্থে ভেদ এই গ্রে, 

পরিণ।মে তের বিকার হয়, কিন্তু বিবর্তে 

তত্বে? বিকার হয় না। হুগ্ত যদি দধি হয়, তবে 
উহাকে দুগ্ধের পরিণ|ম বলিঘ। আমর যখন 
দধির আকারে উ:কে ঝাপহার করিতেছি, 
তখন উহার কারণ দুগ্ধ স্বরূপতঃ আর উহাতে 

বর্তমান নাই। ছুগ্ধ আছে বট, কিন্তু বিরূপ 

হষ্টয়া আছে। ইহাই পরিণাম । উল্লিখিত 

দৃষ্টান্তে অবিদ্যা সর্পাক।য়ে পরিণত হল, 
ই5।তে এই বুঝি, আমর] যখন ভ্রমনশতঃ সর্প 
দর্শন করিতেছি, তখন আর তাঁধ।র ঠেতৃখরূপ 
অপিগ্য!কে শ্বরূপতঃ দর্শন করিতেছি ন1--অথচ 

উক্ত সর্গজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অবিষ্থা রহিয়াছে। 

কিন্তু তখন রজ্জ,র ক্কি কোনও তত্বতঃ বিকার 

ঘটিয়াছে 1_-আমরা বলিব, না। রজ্জুক্তান 
অবিগ্যা বার আবৃত রহিয়।ছে মাত্র, উহার 
স্বরূপতঃ কোনও চাতিই হয় ন|ই। অথচ 
উহাকে আশ্রয় করিয়াই অবিগ্যা সপল্ঞানা- 
কারে পরিণত হইয়।দছে। ইহা বিবর্ত। 

রজ্জুতে যে সর্পত্রম, উহা চিরক!ল থাকে 

না। যখন বিশেষ গ্রণিধান সহকারে দেখিতে 

যাই, তখন বুঝিতে পারি, ওকো, এ তে। 

সর্প নয়-এ যেরজ্জু! সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান 
ছিল রজ্জ । অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়া! মাত্রই 
রজ্জ্,, সমবন্বী অজ্ঞ।নের নিবৃত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে 

্প্রস্তিও দূর হইয়া যায়| 
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রজ্ছুতে'যেরাপ লপত্রম, সেইদপ রন 
আমাদের জগদ্ত্রম। এইরূপ বস্তুতে অবস্তা. 

আরোপক্ষেই বলে অধ্যারোপ বা অধ্যল। 
তেদাস্তী বলিতেছেন, ত্র্দে অগৎ এধ্য।রোপিত - 

ঘা অধ্যগ্ত। 

যাহ! ঘস্ত, তাহ! কালত্রপ্পে অবাধিত। 

ব্যবহারিক জগতে এন্প বাস্তব দত্ত! অহ্রহঃ 
দুটি-গোচর 'হুইতেছে। যেমন পূর্বোক্ত 

রজ্জু-নর্প দৃষ্ান্তস্থলে, রজ্জু বস্ত, সর্প অবস্ত; 
কেননা প্রত্যয় বাধিত হুইদগাছে, কিন্ত 

দ্জ্জুকে বখন জানিয়াছি, তখন হইতে আর 
তাহার জ্ঞান বাধিত হয় লাছ। জ্বশ্ঠ 

এই বাধ এবং অবাধ, উপমার সম্থীর্ণ 

সীম।র মধ্যেই প্রযোজ্য | পরমার্থতঃ অনাধিত 

ঘস্ত বলতে একমাত্র আত্মাকেই বুঝি । 

মূলে ইহ|কেই ব্রন্ধ যাঁলয়। উল্লেখ করা 

হুইয়াছে। আমর ব্রহ্মা খ্ৈক্য বিজ্ঞানের 

পক্ষপ।তী__-এই জগ্ ব্রদ্দেন্ক গ্রত্যক্ষ্বদ্বপত্ব 

' বুঝ!ইবর পন্ত এখানে আত্মা শব্ের ব্যবহার 

ফারলাখ। 

ব্রঙ্গ যদি বস্ত হইলেন, চাহ! হইলে 

অবস্ত কি1-_-মজ্ঞ।ন ও তাহ হইতে গ্রন্থত 

আঁকাশার্দি প্রপঞ্চই তাবস্ব। ইহাদিগকে 

কেন অবস্ত বাঁললাম, তাহ৷ বুঝিতে হইলে 
বস্ত-স্বরূপ বর্গের সহিত ইহু!দের তুপনা 

করতে হয়। তুলনায় দেখি, ব্র্গ মত্য-_ 

কিন্তু ইহারা মিথা, কেনন! ইহারা কালত্রয়ে 

অন/বিত নহে; প্রপঞ্জের বিলয় হয়, কিন্তু 

ব্রদ্দের হয় না| দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম দ্র81-_ 

ইহারা ছু । তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম অবিভাজ্য, 

অখণ্ড, অঙতএক নিরবয়ব, কিন্তু ইহার! 

জাবয়ব স্থতরাং অনিত্য। চতুর্থতঃ, ব্র্ধ 

নির্বিকার টঠত্ন্স্থরূপ-_বিজ্ত ইহাদের 

২০ 

বৈদাগ্তগার খর ও 

বিকার আছে। পঞ্চমতঃ, বরঙ্গবন্ত নিপু 
হৃতযাং প্রপঞ্চের নিরপেক্ষ হইয়! তিনি সিন্ধ 
চইতে পারেন, কিন্ত প্রপঞ্চ সগ্ুগ বলিয়া 
তাহার সিদ্ধি ব্রহ্মসিদ্ধির উপর নির্ভর 
করিতেছে; সুতরাং উহ1 আপেক্ষিক। এই 

পমঘ্ত কারণে আমরা অজ্ঞানাদ প্রপঞ্চকে 

অবস্ত বলিতেছি। টু 

অক্ঞানকে গ্রপঞ্চের কারণ বল! হইয়াছে। 

এই অজ্ঞানের স্বরূপ কি? উহা! সৎ না অসৎ? 

ন্মঃত্মৈক্যবিজ্ঞান হইলে এই অজ্ঞান 
শশকশৃঙ্গের মত মিথা। ব1 তুচ্ছ হইয়! যাঁর, 
স্থৃতরাং ই্াকে সৎ বলা যায় না। আবার. 

£হ]কে নিতাস্ত অসংও ললিতে পারি না__. 

কেননা তাহ! হইলে উহা! প্রপঞ্চের কারণ 

হয় কি করিয়া? নিতাস্ত অসৎ বস্ত কখনও, 

কারণ হুইতে পারে না। সুতরাং অঙ্গন 
সংও নহে--অসংও নহে। এইরূপে উহার 

স্বরূপ নিরূপণ কর! অসঙ্ভব বলিয়া উহ্থাকে 
অনির্ব্বচনীয়ন্বরূপ বল! যাঁয়। * 

আব|র অজ্ঞনকে যদি অনির্বচনীয় 
বলি, তাহ। হইলে কেহ হয়ত মনে করিতে 

পারে, উহার স্বরূপ বুঝি কোনও উপায়ে 
জন] যায় না। সুতরাং অঙ্গনের অস্তিত্ব 

সম্বন্ধেই সন্দেহ হইতে পারে। এই জন্য 

মারও একটু স্থলভাবে বল! যাতে পারে, 

অজ্ঞ'ন ত্রিগুণ।তআক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 

“অন্গামেকাং লোহিত-শুরু রুষণাম্” বলিয়া 
অজ্ঞনকে সত্বরজন্যমোগুণাত্মকরূপে প্রতিপন্র 

কর! হুইয়াছে। 

এখানে কেহ আপত্তি করিতে পারেন, 

“তুমি অজ্ঞানের ষেরপ সংজ্ঞা দিলে, তাহাতে 
তাহার হত হইতে নিস্তার পাওয়! তো! কঠিন 
দেখিতেছি। তোমার কথাতেই পাইলাম, 
অজ্ঞান, অন।দি ( অঙ্গ), উপনিষৎপ্রতিপ| দিত, 
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বস্তু, উহা আকা শা গ্রপঞ্চরূণে বিকশিত 

হইয়! সত্যবৎ গ্রতীয়মান হইতেছে। স্থতরাং 

যেবস্তর এতখানি প্রসিদ্ধিঃ তাহার কবল 

হইতে উদ্ধার লভপূর্ব্বক আমাদের সংসার" 

নিবৃত্তি হওয়া কি সম্ভব?” ইহার উত্ত্বরে 

আদ্র বলিতে পরি, “অজ্্নের, ষে এত 

আয়োজন-আড়ম্বর, তাহ! থাক সত্বেও আত্ম- 

সাক্ষাংকাররূপ জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্ত 

হইয়ী থাকে। জ্ঞানের সম্মুখে অজ্ঞান প্রপঞ্চ- 

জাল ছিন্ন ভিন হইয়। যায়। এই জন্ত 'সাচার্যয 

বলিতেছেন, অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী । তাই 

তগবান্ ীতায় বলিয়াছেন, "এই দৈবী মাঃ! 

গুণমরী--ইহাঁকে মহজে অতিক্রম কর! যায় 

না। কিন্তু যাহার আমকে আশ্রয় করে, 

তাঁহার এই মায়। অতিক্রম করে।” ভগ- 

বানের ভাশ্র লাভ করিলেই জান উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। 

নৈয়াস্িকেরা বলিবেন, জ্ঞানের অভাবই 

অজ্ঞান । কিন্তু অজ্ঞানকে অভাবরূপে প্রতি- 

পদন করা বৈদাস্তিকের অভিপ্রেত নহে-- 

কেন না বৈদ।স্তিক অভাবের কারণত্ব স্বীকার 

করেন না। এ লম্বন্ধে বিদ্তৃত বিচার অন্ুবন্ধ- 

আধাদপণ [ ১৭শ বর্ষ--€ম সংখ্যা 
গ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । [ আর্ধ্যদর্পণ, ১৪খ 
বর্ষ-_১১শ সংখ্য। দ্রষ্টৰা। ] এই জন্ত আহীধ্য 

অজ্ঞ।নকে “তা বরূপ” বলিলেন। 

যদিও অজ্ঞানকে ভাবরূপ ও ত্রিগুণাত্মক 

বল] হইল, তথাপি-_-“অজ্ঞান এই প্রকার”. 

এমন করিয়া পিগুাক।রে তাহার কোনও 

নির্দেশ কর। সপ্তব নয়। তাই আচার্য্য বলি- 

লেন, অজ্ঞান “যেন একট! কিছু ।” তাৎপর্য্য 

এই, অজ্ঞান অঘটন ঘটাইতে পটু । ইহাই 

মায়ার স্বভাব। 

অজ্ঞানকে অনির্ববচনীয় বলিয়াছি, আবার 

তাহাকে অনাদি ভাবরূপও বলিতেছি। এরূপ. 

অবস্থায় অজ্ঞ/ন সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট প্রমাণ 

ন| দিলে ব্যাপারটা কি, তাহ! কিছুই বোঝ! 

যায় না। তাই বলা হইতেছে, অনুভবই অজ্ঞান 

সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ । ণআমি 

আমাকে আমি জানি না”__এইকরপ সাক্ষাৎ 

অনুভব হইতেই আমর) অজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে 

কতকট! আভান পাইতে পারি। তাহা ছাত। 

এ সম্বন্ধে শ্রুতির গ্রমাণও মুলে উল্লিখিত 

হইয়াছে | 



ভক্তির ত্বরূপ ও সাধন 
ই 

(রপগোন্বমী বলিতেছেন, ভক্তির স্বরূপ 
. লক্ষণ কি 1-"না “আনুকুল্যেন কৃষ্ণান্ুশীলনং 
ভক্তিরুতমা”-_-অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনু- 

লীলনই উত্তম! ভভভ্ভিষ্ণ | অনুশীলন বলিতে 

এখানে শুধু পক্রয়” শবের মত ধাতুর অর্থমত্র 

বুঝাইতেছে। ধাতুর সামান্তঃ ছুই অর্থ__ 
প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। কায়, মন এবং বাক্য 

ঘারা গ্রবৃত্তানুকূলে অথবা নিবৃন্তানুকুলে যে 

কোনও চেষ্টাই করি ন|! কেন, তাহাই 

অনুশীলনপদবাচ্য। শ্রীরুষ্ণস্বন্ধে এইগ্রকার 

খান্ুকৃল্যদহকারে অনুশীলনই ভক্তি-ইহাই 

হুইল ফলিতার্থ। আনুকূল্য বলিতে রুচি মহ- 

কারে প্রবৃত্ধি বুঝায়। সহজ কথায়, ভক্তি 

বলিতে এই বুঝিব, ভগবান যখন আমাদের 
প্রাণ মন এমন করিয়! কাঁড়িয়া লইবেন যে 

ফোনও কাজে প্রবৃত্তই হই আর নিবৃত্তই হই-_ 

তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহাই করি না কেন, 

তাহাতেই চিত্তে রুচির উদয় ভয়, প্রাণে তৃপ্তি 

পাই--তথনই জানিব, চিত্তে ভক্তির সঞ্চার 

হইয়াছে। নির্ভেদ বঙ্গানুসন্ধানরূপ জ্ঞানের 

সাধন! বুঝি না--সেটুকু জ্ঞান রহিয়াছে, তাহ! 

. দিয়া সেই প্রাণের সেপরকেই আকড়িয়। 

ধরিতে চাই; নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য 
কর্মের ফলাফল বুঝি না যে কর্্শক্তিটুকু 

আছে, তাঁহা দিপ্নট কেবল মাত্র তাহারই 

পরিচর্যা! করিতে চ।ই--্চাই কেবল তাহাকে 

».আর কাহাকেও নয়__চিত্ত যখন এইরূপ 

'অন্তাঁতিলাধশূন্য জ্ঞানকর্শ।ডিমানশুস্ত হইয়া 

ক্গবানের পানে ছুটির যাইবে, তখনই 

,হুঝিব, ভক্তির উদয় হইয়াছে। মহাজনের! 

ইহাকে ভক্তির 'তটস্থ লক্ষণ বলির থাকেন! 

এই ভক্তি ধখন গাঢ় হইয়া পরিপৰতা প্রাপ্ত 
হয়, তখন উহ! ভ্ডাল্ল নমে কথিত হয়্। 

তাই শ্রীরূপগোশ্বামী আবার বলিতেছেন 

শুদ্ধসন্ববিশেষাত্মা প্রেমহ্ধাংশুলাম্যভাক্ 1 

রুচিভিশ্চিতমান্থণ্যকূদমে। ভাব উচ্যতে ॥ 

_শুদ্ধসবের বিশেষ যাহার স্বরূপ, যাহা ঞোম- 
গূর্ধ্যকিরণের তুলাচ্ছবি, শ্রীভগবানকে লাত 
করিবার অভিলাষরূপ রুচি দ্বার যাহ! চিত্তকে 

মস্যণ করিয়! দেয়, তাহ ভাব নামে কণিত 

হয়। 

শুদ্ধস্ব বলিতে এখানে মায়াবৃত্তি বুঝিতে 

হইবে না। শ্রীভগবানের শ্বরপশক্তির সম্ধিদৃ- 

রূপা যে বৃত্তি অর্থ।ৎ যাহাতে ভগর্ধীনের তগবত্া 

জ্ঞান হয়, তাহাকেই এখানে শুদ্ধ সত্ব বল ছই- 

য়।ছে। ভাব গ্ুদ্ধসব্ববিশেষাত্মা। পশুদ্ধ সন্বের 

বিশেষ বলিতে হ্লাদিনী নামে মভাশক্তিকে 

বুঝায়, উহাঁও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির আর 

একটা বৃত্তি। সুতরাং ভাব শ্রীভগবানের 

সম্বিৎ শক্তি ও হলাদিনী শক্তির সারম্বরূপ-। 

মহাজনদিগের কথায় উহ1--"ভগবদ্বশীকার- 

হেতুভৃত! * * হলাদিনীনারসমবেত-সমিৎসার- 

দ্বরূপা"__এই ভক্তি হলাদিনী শক্তি ও সম্ষিৎ 

শক্তির সমব্তেসাররূপিণী-- ইহাই ভগবানকে 

বশ করিবার একমাত্র হেতু । শ্রীভগবান্ 
মায়ার বশ নহেন, কিন্তু তিনি ভক্তির বশ) 

স্থৃতর!ং বুঝিতে হবে, তক্তি মায়াতীতা । 

ভাব্ভক্তিকে হলদিনী গ সম্িৎ শক্তির 

শনাল্র বল! হইয়াছে, তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে 
উহ] ভগবানের নিত্য পরিকরসমুহে অধিষ্ঠিত, 

নুতরাং উহ! নিত্যলিফ। পূর্বে যে ভক্তির 
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সামান্ত লক্ষণ কর! -হইনাঞ্থে, ভাব- 

তি তাঞ্চারই বিপ্লেষ গ্রকাশ। ( তংসারত্্চ 

তন্নিত্যপরি করা শ্রয়তদা নুকুল্যা ভিলাষবিশেষঃ। ) 

তাবে চিন্ছে রুচির” উদয় হয়, অর্থ/ 

ভগবানকে আপন করিয়া লইবার জন্য 

চিন্তে খ্রকান্তিক আকাজ্ঞা জন্মে এবং 

তাহার ফলে চিত্ত নির্মল ও আর হইয়া 
যার়। এই আর্জ চিত্বেই ক্রমে প্রেম অস্কুরিত 

হত্ধ। তাই বল। হইতেছে, প্রেন যদি গ্রাদীপ্ত 

মধ্যাহর্ধ্য হয়, তাহ! হইলে হুর্ধ্য উদিত 

হুষ্টবার গ্র।কালে যে উধার ন্গিগ্ধরাগ, তাহাই 

ভাব, সহজ কথায়--ভাবঃ পগ্রেম্নঃ প্রথম" 

 চ্ছবিকপঃ1 

এই ভাব অধ্রাকৃত, ইহাতে মোক্ষম্থথও 

তুচ্ছ হুইয়। যায় _শ্রীভগবান ইহাতে গ্রকাশিত 

হন--ইহ ভগবানের আনন্দক। তাৎপর্য 
খই, ইহা ভগবানের স্বরূপক্ঞানানন্দরূপ 
সহে, প্রীরস্ত তাহার জ্ঞানানন্দশক্িরূপ। 
কিন্তু শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, নুতরাং 

উহ! স্গবান্ হইতে অভিন্ন হুইয়াও ভিন্নের 

ভার প্রতীয়মান হয়। যদিও এই ভাবকে 

আমর! গ্র্তগবানের নিতাপরিকরে অধিষ্ঠিত 

বলিতেছি, তথাপি শ্রীরুষ্ের কৃপায় তাহার 

প্রপঞচস্থিত ভক্তগণের চিভতবৃতি৪ নিত্য- 

পরি্নের চিত্ববৃত্তির অনুরূপ হইতে পারে ॥ 

নিত্যপরিকর ও 

ভাবতত্তি লক্ষিত 

সুতরাং একই লক্ষণে 

প্রপঞ্গ্িত ভক্তের 

হ্ইল। 
জাবের স্বগ্গগ ও তটস্থলক্ষণ বল! হইল। 

'এই ভাব গড় হইলে প্রেম বলিয়া কথিত 

হুর॥ আীরূপগোত্ামী বলিক্কেছেন-_. 

সহ্য মঙ্গণিতন্বান্তে! যমতাতিশয়ান্কিত:। 

ভাখঃ স এব সাক্রাহ্যা। বুধৈ: প্রেদ! নিগম্যতে ॥ 

আধাদপণ 

' দিতেছন। 

[ ১৭শ বধ--ষ সংখা! 

. যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক মস্থুণ হুইয়! 

যায়, যাহা মমত্বের পরাকাষ্ঠাসমন্বিত, ভাবের 

সেই ঘনীতৃত ম্বরূপকেই প্রেম কথ্ছে। 
ভগবনে অনন্তসাধারণ মমতা, অর্থাৎ 

সমস্ত চিত্ত গলিয়া গিয়া “গে আমার” 

এই বোধ ছাড়া আর কোনও বোধ 

হখন থাকে না--তখনই প্রেমের প্রকাশ। 

তখন দেহ তুচ্ছ-_মুক্তিন্থখওড তুচ্ছ। 

এখন জীবহদয়ে কি করিয়া এই ভক্তি 

উঠম্মষিত হুইয়। পরিণামে “প্রেমে [পর্যবসিত 

হয়, মহাজনের তাহাই বলিতেছেন ।__ 

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাঁধুসঙ্গোংথ ভজনক্রিয়! । 

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ হ্টাত্ততো নিষ্ঠা! রুচিস্ততঃ ॥ 

অথাসক্তিস্ততে! ভাবস্ততঃ গ্রেমাতুাদঞ্চতি। 
সাধকা নাষয়ং গ্রেম়ঃ গ্রহূর্ভাবে ভবেৎ ক্রম: ॥ 

ইহার তাৎপর্য এই--. 

ভক্তিপথের পাখেয় হইল শ্রন্ধ। | শ্রদ্ধ! 

আস্তিকাবুদ্ধি অর্থাৎ শ্রীভগবান আছেন, 

তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে পাওয়! 

জীবের পুরুষার্থ-_-এইপ্রকার বিশ্বাসকে বলে 

শ্রদ্ধা ॥ মহাজনের! বলেন, “কোনও ভাগ্যে 

কোনও জীবের শ্রদ্ধা! যদি হয়।”--অর্থাৎ 
ভগবানে শ্রন্ধ! সকলের থাকে না--জোর 

করিয়াও শ্রদ্ধার উদয় করাটয়! দেওয়া যার 

ন।--উহ] ভাগ্যসাপেক্ষ । তাই বলিয়! হতাশ 

বা! নিরুগ্যম হওয়ার প্রয়োজন নাই । কেনন! 

জ্ঞান ও প্রেম আত্মার স্বভাব। অবিষ্থায 

নাহয় আজ স্বভাব আবৃত রহিয়াছে, কিন্তু 

একদিন উহা? প্রকাশিত হটবেই-_ ইহা 
গ্রনসত্য। মানুষের বন্ধন কখনও চিরকালের 

জন্ত' নহে--ইহ। তাহার আন্তরাত(ই বলিখ। 
ভবে মকলই সময়'সালৈক্ষ। 

তে।গ নিবৃত্তি না হইলে শ্রন্ধার় স্বীয় হইবে 
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না। বসের পরিপাক না ভটলে আস্তে 

অননত্ব দল ভয় না। কাহার কখন ছচুটীর 

ভকুম উই(স, তাত প্রহৃঈ জানেন । বাতির 

দেখি। ভিভাে খবর কে বলিতে পারে? 

বলিতেছেন, বিষয়ভো :গ 

মত্ত জীনের যে শ্রীতগবানকে মনে পড়ে-ইছ! 

তাই মহাজনের! 

তাঙার ভাগানশে এবং শ্লীভগন[নের অপার 

. ক্ষরণ।য়। 

শ্রচ্ধান টদয় হইলে তবে দর্্মোপদেশ হাদয়ে 

স্থিতি লাভ কবে। নতুন! উপদেশ সকলেন্ট 

জানে, ধর্মেব সতিরনুষ্ঠ।নও তানেকে করে, কিন্তু 

তথাপি সার! জীবনেও তাঙার ফল (দেখ! মায় 

না কেন ?__ শ্রন্ধ। নাই বলিয়া বাধন কাটি- 

বার সময় আসে নাই নলিয়া। মভাজনের! 

তথাপি ছাড়েন না--কেননা সঙ্ভঃ 

হউক, বিশ্বে তো &ইবে? আর কিছু না 

হউক, ভোগাসক্তির সংস্কার তো শিথিল 

হইবে 

কিন্তু যাহার শ্রদ্ধ। হইয়াছে, সে প্রাণের 

টানে সাধু খুলিয়া নেড়ায়। সাধুসন্গ তাগাব 

ভবব্যাধিপীড়িত হৃদয়ের পক্ষে তখন অমুত 

রসায়নন্বরাপ। ভগবানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, 

কিন্তু পাবার উপায় কি? ধার! পায়া- 
ছেন, নিশ্চয়ই ভীহছাদের কাছেই সন্ধ!ন 

মিলিবে।--তাই সাধুর ক।ছে আখ, সাচার 

সঙ্গ করা, সেবা! কর।--ত।হ।র নির্মল চরিত্রের 

অনুশীলন-__অন্করণ করা। ভক্তি সাধনর 

এই ছিতীয় স্তর । 

ফল না 

কি করিয়া ভাক্তর সাধন করিতে হয়, 

'ভাছ। সাধুষ্ট শিখাইয়া। দ্রেনে। এপনও হয়ত 

প্রাণে দে টান! ভাব রহিয়।ছে_এক একবার 

বিয়ের দিংক মন ছুটিয়। যায়; কিন্তু গুরু 

 সুিয়াছেষ। এ আর্ষণ [নষয়ের মরধ কামড় 

ভক্তির স্বরূপ ও সাধন ৭ 

মাত্র। তা রুচি নাকষঈটলেও বাধা 'করিয়। 

তিনি শিষ্যুকে শ্রনণ-কীর্তনাদি সাধনে প্রবৃত্ত 
কর।ন। প্রাগঠীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।” 
ভাই ভজনক্রিঘাণ। সাধনভক্তি গ্রসঙ্গে ইহা 

পুর্ব্বেই সবিস্ত।র বর্ণিত হ্টয়াছ। 

এট প্রকার বৈধীমার্সে ভজনের ফলে বর্শ 

ক্ষয় চঈয়া চিত্তস্তান্ধি হয় । শতগন ভক্তিপথের 

কণ্টকশ্বরূপ যে সমস্ত অবিগ্াবুত্তি অন্তরে 

নিঠিত চিল, তাত দুর তইয়া যায়। -এইরূপে 
অনর্থ নিবৃত্তি তলে চিত্তে ভক্কিবিষয়ে নিষ্ঠা 
উৎপন্ন হয়। তখন 'আর সানচাল তইয়া 
ভাসিয়! বেড় ইত ঈচ্ছা! ভয় না__একটা দৃঢ় 

অবলম্বন পায়! চিত্ত তখন নিশ্চিন্ত ও একা প্র 

হয়। 

নিষ্ঠা হইতেই রুচি উৎপর হয়। তখন 
আর জোর করিয়া সাধন করাতে হয় না--. 

ভন্তিবসের আস্বাদন পাইয়! তক্ত তপন আপনা 
তইতেট সাধন লইয়! থকিতে ভালবাসে । 

যেমন ক্রীড়ামত্ত বালককে জননী বলপুর্বক 
ধরিয়া মুখে কোনও মিষ্ট দ্রবা পৃরিয়া দিতে 

গেলে প্রথমতঃ সে ঘোরতর আপত্তি করে, 
কিন্ত একবার মিট আশ্বাদ পাইলেই শাস্ত 
ভইয়া উত1 লেহনে প্রবৃত্ত হয়-_-সাধকেরও 
তখন এইরূপ অনস্থা হয়। 

রুচি গাড় হইলেই আসক্তি হয়। রুচি 
আর আসক্তিতে পার্থক্য এই-_রুচি বুদ্ধি- 
পূর্বক।- অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া 
তখনও তাহাতে একটু উষ্টানিষ্টবিচারপূর্বক] 
গ্রবৃত্তি খাকে। কিন্তু আসক্তি শ্বাভানিক 
স্উছাতে আর বিচারবুদ্ধিতনাউ,। এইবার 
সাধক শ্রোতের টানে সচ্চিদাননসাগরের দিকে 

ভাসিয়া যাইতে পাকেন। 

আসক্তি হইতে হিত্বে ডাব জনয থাকে। 
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ভারের ,অপর নাম ল্লত্তি। ইহার লক্ষণ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

«সেই রতি গা হলে ধবে প্রেম নাম। 

- সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব(নন্বধাম ॥” 

লীমং সনাতনগোস্বামী শ্রীমন্মহা প্রভূ 

নিকট সাধ্যস।ধনতত্ব গ্রিজ্ঞ/সা করিয়|ছিলেন। 

তখন মগাপ্রভু বলিয়[ছিলেন -. 

বেদশান্ত্রে কচে সম্বন্ধ, অভিপেয়, প্রয়োজন । 

কুষ্ণ প্রাপা সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন | 

আধাদপণ (১৭শ বধ-৫ম সংখ্যা 

অভিধেয় নাম ভক্তি, (প্রুম প্রয়োজন । 

পুরুষার্থশিরোমণি (প্রমমধাধন | 

ইহার মধ্যে সন্বন্ধতব ও অভিধেয়তত্ব 

“্ত্ীব্রীরপননাতন” প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছিল। 
বর্তম।ন গ্রবন্ধে গ্রয়োজনতত্ব প্রেমভক্ভিরসের 

দিঙ্নির্দেশমাত্র কর! হইল। শ্রীগুরুর কপ 
চষ্টলে আমর! পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইহ! 
আরও বিস্বৃত করিতে চেষ্ট। করিব। 

আরণ্যক 
টি 

“্যজ্ন বাঁচঃ পদীয়মায়ন তাঁমস্ববিন্দন্ ঝাধিষু প্রবিষ্টাম্॥৮ 

কর্মের 'ফলাফলের বোবা যখন আমি গ্জের 

ঘাড়ে তুলিয়া লই অর্থৎ ভগবানকে যখন 

আম। হইতে দূরে ছড়ি মোচের জ্রীড়নক 

হইয। পড়ি-_তখনই জগতের মাঝে নিজের বার্থ 

কুতিত্বের পৰিচয় দিবার গ্রায়ান পাট । ইহার 

নামষ্ট হউল অভিমাঁন। ইতর পাকে জড়া- 

টয়! পড়িয়া মানুষ নি্কে জগতে সর্ব" 

সর্ব! বলিয়া মনে করে। কাজেই ইচছাই 

পপ। শুধু দেখাষ্টয়। বেড়ানোহেঠ কৃতিত্বের 

সাঁফলা নয়--ফলাঁফল তাচাতে সাপিয়। দিয়া 

নিমিকমাত্র হই? কর্ম করাতেই কৃতিতের 

সুষ্ঠু বিকাশ ও চট তাহার গীপান পরিচয় 

-কামনানিহী্রা কর্মান্ঠানজনিত কৃতিত্বেই 

কর্তার. সাফলোর চরম পগিণতি। ইহাই 

| হইল কর্দুখোগ__ইহা। মুক্তিয়ও অগরিপন্থী। 

] ছ 

স্ধরণেদসংহিতা ৯০৬1৩ 

“্বয়ম ৃুর্ষে্যাটা অতিথয়ঃ”_ সুর্যাহ্থারা 

দিনের পর দিন আমর! উ় ভব 1--আমাদের 

তেজ হবে অপীম-_-সাহস ভবে দুরর্র়--সঙ্ক্ 

হবে অটল-__মন ভব আলীম, আনন্দময় )-_ 
কিন্ত আঙ্গ এ সণ পৌরুষ তোর কোথা 
গেল 1-সনই যে অতল ভবিষাতের গর্ভে 
নিহিত করে আশাপথ চেয়ে তুই বসে ছিলি-_ 

কেনল কল্পনার রেমন্তনকেই জীবনের সার 

বলে ভেবেছিশি-__আল ক্ষুদ্র এই কামনার 

ফুৎকারে কোণায় গেল তোর সেই কল্পনার 
আকাশ কুসুমের স্থরভিনিঃশ্বাস? কিনস্ততা 

বলে ভবনা করা চলবে ন!--নায়মাত্া 

বলগীনেন লভ।১-_-অত এব, উত্তিঠত, জাগ্রত! 
এ ৃ ৃ 

তোঙার কর্তব্য তুমি করিয়। যাও-তীর 
ঝহ) বর্তব্য, তাহা তিনি আপনিই করিবেন 
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-তোমাকে তাহা! নির্দেশ করিয়া দিতে 
হইবে না। তুমি যাহাই কর ন| কেন-- 
তাহার ফল শথ্যর্থ। এ জগতে অতি ক্ষুদ্র 
একটী চেষ্টাও বার্থ হইবার সম্তাবন। না 
চেষ্টা গ্রয়োগ করিলে তাহার প্রঠিক্রয়া 
একদিন না একদিন হবেই হইবে । কাজেই 
তাঁম যাদ কিছু করিয়।ট ফল পাষ্টবার আশায় 
তাহার কর্তব্যের গ্রতীক্ষায় নিজের চেষ্টকে 
স্থাগত রাখ, তবে এই স্থগিত রাখ|র ফলট।ই 

হয়ত তোমাকে আগে পাইতে €ষইঈবে। কিন্ত 

তাহাতে যাঁদ নিরাশ হও-_তীহা।কে অধিশ্ব।স 
কর, তবে পূর্বকৃতের ফল গইলেও হয়ত 

তাহ! তোমার কাছে ব্যর্থ বলিয়া গ্রতীয়ম।ন 
হবে । কাজেই একৃত ফলল|ভ যদি কারতে 
চাও, তবে আগে ফলাকাজ্া বর্জন কারয়। 

তাহাকে বিশ্ব কর--তোমার কর্তবোর ফল 

তখন আপন। হইতেই আসিয়া তোম।কে 
সহস্র বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে । নির।শ 
হ্টও না__সতাকে ভাগাইবার শিন্দুমীত্র ভয়ও 

করিও না। কেনন! (তান দ্বমুখেহ বাণয়।, 

দে কেতেেহেলও ক 

পধ্বাদ ও 

আরণাক ১৫৯ 

ছেন,_ক্বল্মপ্ান্ত ধর্শুন্ত ব্রাঁয়তে মহতো! 
ভয়াৎ।” | 

ত্বভাবে থাক। তোমার সমস্ত চেষ্টা, 
সাধন, তপস্তা, সকলই স্ব/ভাবিকতার মাঝে 
মিলিয়ে যাকৃ-_মন্কীর্ণতা এসে যেন তার্দের 
অররুদ্ধ না করে। তোমার চেষ্টাকে তোমার 
বলে মনে করাঠ তে। আভিমান। চেষ্টার, 
ভিতরেও যেউ।রই প্রেরণা, তার ইচ্ছ।- এ 
খাদ তুমি বুঝ তে পাপ, তবে তোমার মাঝে 

অস্বঃভ|।বঞ্চ বলে আর কি থ।কঠে পারে? 

তথন যে তোমার শ্রম বলে কিছু জগতে 
এ।কৃতে পারে না জজাণন্টাহ তখন য় তেম।র 

ক।ভে একটা 'আথণ্ড 9িআম ও আনন্দের খন। 

যতক্ষণ নিজকে নিজের কর্ত। বলে মনে করছ, 
ততক্ষণ শ্রম তোমাৰ (বশ্রা।তমর দরক|র। 

[কঙ্ু ধণগ গ।নলে- তোমার হচ্ছ, তে।মার 

(১91, তোম|র ধা কিছু সনন্তের গ্র“চ।দক 'এক 

মাত্র (তন, একমাত্র কর্ধীও [তানং--তখন 

তুম আর বিশ্র।ম ধিবে কাকে? 

আাশ্রঙ্ম--হহবলাচ 

মঠ।ধিষ্ট।ত1 শ্রীদৎ পরমহংসদেব বর্তমান 
মাসেহ পুরীধ।ম হইতে মঠ|/ভিমুখে যাত্রা 
কর্রবেন। পগদেশের কোনও কোনও স্থান 
পব্ভ্রিমণ করিয়। শাগ্দীয়া পৃ পূর্বে 
তিনি অত্র মঠে পদার্পণ করিখেন। 

উত্স নব--সংবাদে 

বিগত ২৯শে শ্রাবণ তারিখে অত্র মঠে 
ভীমৎ পরমহঃগদেণের শুভ জন্মাতা৭, 
মহে!খসব বথাবীতি সম্পন্প হইয়া গিয়ছে। 
উক্ত তিথিতে ঢাক।- অয়দেবপুর সাধশ্বত 
আশ্রম ঢাকা বিভ।গের শিষ্/ভক্তমণ্ডলী 
কর্তৃক, বগুড়া-__শ্রীগৌর!স্ব সেবশ্রমে তত্রত্য 

[শযুভক্তগণকর্তীক, কলিকাতা হনং রাঁজ। 
কালী।কশনপেন/স্থত শ্াই)ঞ্জয় ওর মেপমজ্ৰ 
কর্তীক এবং বারপো, উডাগন ও কুচাবহারস্থ 
ভক্তমগুণীকরঁক ভ্রীমৎ পরম্ংখদেবের শুভ 
ভন্সেংম৭ মখবাতি গমম্পর তঠয়|তে পলিখা 

আমর। সংবাদ পাহয়!হি। এগুঢ়। শ্রীগৌরাজ- 
সেবশ্রনের গর্যক উতপবঞ দলে সম্পন্ন 
হইয়ছে। পুর্ব পুর্ব ৭ংসর অপেশ্! 
এবারক|ব উৎসব শর্বাত্রই অধিকতর আনন্দ ও 
সমারে [হের সাহত সম্পন্ন হচয়।ছে। 

ভাওয়াল সারখ্বত অপ্রমেগ বির 
জান।ইতেছেন__ 

“ভাওয়।ল সারম্বত.আশ্রমে ২৯শে শ্রাবণ 
ঝুলন পুর্মাতিখিতে শ্রীশ্রীঠ।কুর মহারাজের 



৬, 

| জন্মোধসঘ বখায়ীতি সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাক! 
জেলার ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মহাদেবপুর, 
ময়মনসিংহ জেলার কালীবাড়ী, দত্তের বাজার, 
গড়ার চড় প্রভৃতি স্থানের শিখগণ উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন” 

শ৩ুসত্ব সাহাম্যপ্রপ্তি 
জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা মঠে 

নিয়লিখিত সাচাযা প্রাপ্গু হষ্টয়াছি--সন্দীপস্থ 
ভক্তবুন্দ ১০২, শ্রীযুক্ত তারানাথ দ!সমগ্জল 

৫২, শ্রীযুক উপেন্দ্র লাগ শী ২২, শ্রীযুক 
ম্তামাচরণ সিংচ ২২. শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র 
প্রামাণিক ২২, ্লীযুক্ত চল্দরকাস্ত ভৌমিক ২২ 
শ্রীযুক্ত সৃর্ধাকুমার স'গ ১৯ শ্রীযুক্ত জোঁনীক্জর 
লাথ ও শ্রীযৃক্ত মতের নাথ কুণ্ডু ১২, ভ্রীযুক 
প্রসন্নকূম।র কর্মকার ১২, শ্রীমনী গগননাল। 
কর্মকার ১২, শ্রীমনী নবদর্গ। কর্মকার 
১২, শ্রীমতী কৌশলান্ম্দরী কর্ধাকান ॥০, 
শ্রীমতী জগদীশ্বরী কর্মকার ॥*, শ্রীযত্ত, 
গোবিন্দ চন্দ্র সরকার ॥*, শ্রীঘূক্ত মতে 
কুমার দাগ 1০. শ্রীযুকা! সবোঞ্জিনী দেসা! 
1, শ্রীযুক্ত! উমান্তন্দনী দেসা ॥০, শ্লীমশী 
যশোদাকুমানী ঘে'ষ1*১ ভীযুক চত্কাগ্ 
দাস |, শ্রীযুক্ত ঘনশ্াম দলঈগ ১৮০, 
শ্ীযুক্ষ হরিনাথ কধ ২২। 

ভাওয়াল সারন্মঠ শ্রমের উতৎসবে-- 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্্র চন্দ্র রায় ২২, শ্রীযুক্ত 

যতীন্দ্রমেতন বন্দোপাধায় ১২, শ্রীযুক্ত 
ধছুন[খ ভট্র।চার্যয ১২, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ 
দেদ্রবাদি ও নগদে ৭1০, শ্রীযুক্ত মোগেশ 
চন্দ্র দে ১২৭ শ্রীধুক্ত গিরিশ চন্দ্র দে ১২, 
ভ্ীযুক্ত “তম চন্দ্রদাপ ১২, প্রযুক্ত শিশ্বস্তর 
থর ॥*, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র পাল চৌধুরী 
২২, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দত্ত ১৯, 
শ্ীযুক্ত সধুস্দম মরক।র ১২. শ্রীযুক্ত শ্যাম।চরণ 
সিংহ ২২, শ্রীযুক্ক ম'ভ্শচক্্র মোদক ২২, ্রীযুক 
অন্ূদাচরণ অধিকারী ১২. শ্রীষুন্ত আদিন।ণ 
সুত্রধর ১২, শ্রীযুক্ত রাঞ্জমোহন দে ১২, শ্রীযুক্ত 
বন্ধিমচন্দ্র বহু ২২, শ্রীযুস্ত রাসমাহন চক্রবর্তী 
১৬ জনৈক হন নগদ ও দ্রব্য দিতে ৩২), 

পা 
আস সা" আস. পর 

[ ১৭শ বধ--৫ম সংখ্যা 

গ্রন্থপ চেনা 

শনখ্াাজ নং স্রচকা- মচামঙোপাধার 

শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্রমহোদয়ের গ্রতি সন্থানার্থ 
কাশী ব্রাঙ্গণরক্ষাদভার বিশেষ অধিবেশমের 
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী এবং উক্ত সভাতে 
শ্রীযুক্ত রাঙ্তা শশিশেখরেশর রায়বাচাহৃব প্রাদণ্ত 
হিন্দী বক্তৃতার মন্মাবাদ | মুশা %* আ.ন1। 
মিশমোদয় সমাজ সংরক্ষণকণ্পা পুনঃ পুনঃ থে 
বাঙ্গণোচিত তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন, তাহ! 
কাহারও অরধিদিত নহে। এইই বক্কৃতাতে 
রাল্স। নাহা়ব মিশ্রমহাশয়ের কার্যাকলাপের 
'গ্রাশংস। ও প্রনঙ্গক্রমে অধুনা বিলাতী ফাসনে 
সম সংস্ক।রঠেষ্টার স্ঠীব্র সমালোচনা করি- 
যাছেন। রাঞ্জাধাহাছুষ যণার্ঘ্ বলিয়াছেন-_- 

“বহু শতাবীপা।পী সমাজের ভিতরে সঞিত 
আপঙ্জনা পরিষ্কার কাবপার গায়োঞ্জন কিছু 
নই, এমন কথ! আম বলতেছি না। দেষ 

অল্লাপস্তর সকল সম্প্রথায়ের ভিতরেঠ আছে। 
এইট সকল নিরাকরণের প্রায়াগন জ চে. এবং 
উচ1 |ণলক্ষণ উপলান্ধ কবিয়া9 :£ সময় এ 

দেংশর র)জনৈতিক আন্দোলন হইত মুখ 
ফিণঙয়। কেপল সামাঙ্িক কগ! লয়! 
নৃঠন নন] গেল গ সই করা. এ দেশের 

পর্সে কলা।ণজনক নে, ঠঠ1ঠ আমি বলিতে 

চ।ছহি। *** ভঙঈগ। নমাজ গৃহ সেবামত করিয়া 

লইতে যে “য মালমশল্ল। সংগ্র্ের প্রয়োজন, 
যতটুকু দেছনল লাভের আপবশ্তক. আগে 

তাহ!ই আমাদগকে আয়ত্ত কপিতে ছইবে। 
রাজইনতিক শক্তি আরত্ব দারা এই বল 
অ]মর! লাভ করিতে পারি । ভারতের বর্ত- 

মান রাজনৈতিক অপস্থার আমূল পরিবর্তন 
স।ধন দ্বারাষ্ঠ কেনল শ্চ1 সংঘটিতে পারে। 

এইট দিকেই এখন অ।মাদের কর্ম্মশক্তি পুর্ণ 
মাত্রায় নিয়োজিত কাবয় রাখবার প্রয়েজন 

উপস্থিত হষঈয়াছে। এই সময়ে, সমাজ 
সংস্কংরের কণা লইয়। একট! বুথা বাণ 

আন্দোলন তুলিয়। আমাদের চিন্তকে দ্বিধা 
টির কর কখনই সঙ্গত নছে।” 
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(সনাতন ধর্মের মুখপত্র ) 

| জীন 

১৭স্প ন্বর্ষ | | আগ্ি ৃ ষ্ঠ অুঞখ? 

(64৫৯+৪০৪৮5৪৪৪০ডিি ডিপ ছি 98 ইউপি সি 59595৪5৬992 

অ:নন্থালহর রী 

[ শীমচ্ছন্রাঠানা ] 

সহীহ মুলাপ্ধান্রে ক্মপি মশিপুল্লে জৃতিবহহ 

স্ডিতহ জআজান্বিন।নে হি স্ক্রু তস্মাকাশস্মপন্তি 

শমনোইপি জ্দমধ্যে সব্মলগ্মলি ওিজ্। কু লপখথৎ্ 

গ্নহজ্পান্ত্রে পল আহ ল্রভর্ছন পভ হিহজজন || 

জ্ম্বাশাল সালের শ্চর্সন
ম্মুগল নাভ গরণ্হনলইভ্ত৪ 

প্রপাওও রদ ০]
 না জ্লঙ্লঃ 'ল্ল। হক হতনা । 

৯-তলস্তং 
ক্বলাসনা সাং ষ্মং জ্রজগন্নি্ডস্ম কাই 

লঙ্কা লও রি স্পেল হুলনুত্গ বুহন্লিনি ॥ 

ঈক্স০ সৌন্ক্7০ ভুহিনগিজিকত্তে ভুল ভু - 

জহি তদ12. ক্লে কুএস্মপ্ি বিলি বওপ্রত্ত তত্মপ্। 

বীচ লেল। ৩) )শুজ্সক্ষ্যা লন হঅ।/ভ্ সন্নহনা 

তপোভিন্নুত্প্রাপ্ুমপি গিরিশ্সাস্মুজ্যপলগবীস্ম॥ 

শক, -খ 



ননদ, ববম্থী্লাতৎ স্মনবিন্রসণ বস্তি জন্ডু০.. 

তবাপাঙ্গালোকে পতিজঅন্ুধা বস্তি শতম্শ2। 

গলদ েনীবহ্দাঃ হুচ্গকলসব্িজ্রম্তশ্পিল্সা 

ইলাশু অ্রনউ/ৎকান্তা বিগলিতপুুল। স্ু্রতস্মঃ 

মুলাধারে রহে ধরা, স্থাধিষ্তীনে রয়েছে জীবন, 

মৃণিপুরে হুতাশন, কণ্ে ব্যোম, হৃদয়ে পবন; - 

জ্রমাবারে আছে মন ;__-কুলপথ ভেদিয়! সকল, 

লহত্রার পন্সে, মাগো, শিব-সহ বিহর কেবল! 

চরণযুগল হ'তে বিগলিত স্ুুধাধারাসারে 

সিকিয়া প্রপঞ্চ, মাগো, পুনয়ায় ফির মূলাধারে -_ 
বেগ্রিয়া বলয়াকারে দীপ্তরূপা ভুজগের মত- 

কুলকুণ্ডঠহরে মা সুখস্বপ্তা রয়েছ সতত! 

হিমগিরিন্থতা, হেরি ওই তব সৌন্যর্ণ-পাখার, 

. বিরিঞি কবীন্দ্র, তবু তুলনার নাহি পায় গার; 

অনুরাগে স্থরবালা ধ্যান করি ওই রূপ তোর, 

শিবের সাযুজ্য লভে-_-তপে যার নাহি মিলে ওর [ 

অরসিক বৃদ্ধ নর-_ চোখে যারে নাহি লাগে ভালো, 

: তারে! “পরে পড়ে যদি দেবি তব অপান্গের আলো 
ধৃত যে তরুণী ধায়-_-সরে যায় বুকের অঞ্চল-৮- 

টু কাঞ্কী, বেণীবন্ধ--খসে পড়ে দুকুল চঞ্চল! 

থর... 



বোধন 
_ থা, তুই আজ জ1গ.বি মা-_-এ কথা কি 

ত্য? তুই জাগবি না| আমর! জাগব? 
এতদিন আমরাই তো ঘুমিযেছিলাম-_আজ 
'তোর ডাকেই' না জেগে উঠব! তুই থে 

“চিরকাল আমাদের মোহশধার পাশে 
“বিনিদ্র করুণ আবি ছটা নিয়ে বসে অন্ুক্ষণ 
'আমাদের নিষ্কাীশার আধারে আশাদীপটার 
“মত জল্ছিস্--তার স্নেইনিষিক্ত কিরণ-সম্পাতে 
'আঁমাদের মুধদেহে আনন্দ ফুটিয়ে তুল্ছিদ্-_ 
এ না তোর প্রকৃত লীল! 1 তবে আমরা 

'তোকে জাগাতে যাই মা কোন সাহসে? 
একদিন ডাকব বলে চিরদিন তোকে 

আড়ালে রেখে রেখে এসেছিলাম । তীও 

যদি “আড়ালে রেখেছি” এ কথাটুকু মনে 

থাকৃত-_তবুও প্রাণে একট তৃপ্তি পেতাম। 

কেনন! তোকে “হয়ে লুকিয়ে রেখেছে, এ 

কথা হে জানতে পারে--তার মত সৌভাগ্য- 
'বান্, তার ঈগত আননাময় এ বিশ্বে আর 

কেউ নয়। কিন্তু আমাদের যে সে ভাগ্য 
নাই,মাপ-আমরা যে মাকে পেয়েছি, পেয়ে 

হারিয়েছি হারিয়েও জাবার একেবারে ভুলে 

।িয়েছি। এর চেয়ে বড় ছুর্ভাগা, এর চেয়ে 
দিয়ানন্দ আর জগতে কি থাকতে পারে ? 

'ফিস্তু এই নিরাননদই যে আনন্দময়ীকে 

পাবার পথ আমাদের বলে দিয়েছে। তোকে 

. ছলে ' দিয়েছিলাম বলেই আজ আগুনের 
বোধনগীতিতে প্রাণে আমাদের স্পন্দন 

উঠেছে--কোন্ অমন অচেন। হারা নিঁধিকে 

সায়ার ফিয়ে পাবার জন্ত ব্যখাতুর হা 

চি 

আকুল হয়ে উঠেছে। এ আকুল আবেগ্নে 
ফল তুই-ই আমাদের দিয়েছিস্ ম- আজ 
অ|মাদর মোহের ঘোর কেটে গিয়েছে 

তাই আমরা আান্তে পেরেছি মা, তুই 
আছিন্। তুই না থাকলে এক যে আবেগ, 

এই যে প্রাণভর! আকর্ষণ--এ আস্ৰে 

কোথা! হতে? আমাদের সকল আবেগ- 

আকাঁজ্ষার চরম যে তুই মা-তাই যেসুহ্র্তে 
তোর আকর্ষণ বুঝেছি, সেই মুহূর্তেই জেগে 
উঠেছি। 

এরই নাম মা তোর বোধন। তুই 
আমাদের হারানে! নিধি, ভুলে-বাওয়৷ নিধি, 
তোর সন্ধান আমরা পেয়েছি--তাই এর না 

দিয়েছি মা তোর “বোধন” এ আননের 

জাগরণ আমাদেরই--কিজ্জ আমর! ধে কখন 

জাগি, কথন ঘুমাই, জানি না মা--তুই ধখন 
আমাদের নিরানন্দনিদ্রিত দেছের মাঝে 

আননোর জাগরণ এনে দিস্ তখনই আমর 
তোকে দেখে বলি-“মা ম', এই তে! তুই 
জেগেছিন্-এতদিন কি ওৰে তুই ঘুমিক্চে, 
ছিলি মা?” 

গুজ্মী 

মা সকলের মনেই আনন্দ দেন--তবে 

কেন সকলেই ত| অনুভব রে না ?1...নিজের 

মনকে যে এঁ ধ্যানে মিলিয়ে দেয়, সেই সে 
আনন্দলোকে গিয়ে উপস্থিত হয়। যেত 

পারে না, কাজের মাঝে শুধু কাজেরই দেখা 

যেপার--সে-ই সে আননা হতে বঞ্চিত হয়। 

হায় তাহি তার কর্ণের শক্তি ফুরিয়ে যায়-.তখন, 



৯» চা 

হ্মে*বিরকি আসে। কর্মের মাঝ দিয়ে 

তোকে না! পেলে যে শ্রাস্তি আম'দেব ঘুচে 

না মা__তাই আমণা কর্মী মুতে তোকে 
ক্লচুতব করতে চ|ই। 

" 'কাজ করতে করঞ্তে কাজ তে! আপন 

হতেই অভ্যাসযোগে দেহের 

আসে। তখন চেষ্ট। করতে হয়, মনটাকে 

কাজ থেকে সধিয়ে মায়েব ধানে পিবিষ্ট 

রাখতে । এমনি কবে ধান করতে কবতৈত 

যখন মা ছাড়! আর কিছুঈ জ্ঞ।ন থাঁঁক 

না, তখনই পূর্ণ আনশমঞ্জী সুর্ডিতে তান 
[অন্তরে ফুটে ওঠেন-তপন শুধু একটা 

আনন্দের অনুভূতি ছাড়া আব কেন বস্ত 

আমার মাঝে থাকে না। শিশ্ব বাপে 

তখন শুধু এ ধ্যানমুতি_বিশধ।ধিণী শিশ্ব- 
জননীর আনন্দল্যে(তিঃ নিবন্থর যার ল্াশ- 

পুলকে জগতে আননের ফুল ফুট উঠছে। 

ম| গে, এই তো তুই আমাদের মাঝে অস্তবের 

অন্তরে গপন হয়ে আছিস মা ! তবেকেন 

এমন করে তোকে বাইবে খুজে বেড়া" ? 

অধীন তে 

আল জগতের শো'ভার তুলনা নান - 

য। দেখবে, তাই তোমার কাছে আননলোর 

প্রতীক হয়ে দেখা দ্িবে। আজ একটী ফোট। 

ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখ, তাতে তোমাথ, 

ধনে যেমন ভাব আসবে, তেমন ভান আব 

কোন দিন হয়ত তোমার ভিতর আসেনি। 

কেনন দৃষ্টি তোম।ব আল মায়ের স্পর্শ 

পেয়েছে--উন্দ্রিয় তোমার আজ মায়ের তেজ 

গপতিমন্ত »য়ে উঠেছে তা ভোগের গ্রিনিষে 

০জজি আর মে!হ আসবে না-জাগনে শুধু 

ত!র স্থতি আর টানি শুধু আনন ] এ শুধু 

সাবের কথ! নয়--এ কথার মাঝে প্রাণের 

'জধ্জুজ জীছে। মায়ের শক্তির বিকাশ আজ 

আধাদণ [ ১৭শ বর্ষ--৬ সংখা! 

আপন! হতেই দশদিক পূর্ণ করেছে। তীর 

ধানে নীরব নিথর হতে পারলে তার ল.ান 
পাবে। থা মন নিয়ে যদি মজতে পার-. 

তবে এই বিশ্বভর। সৌন্দধ্যের মাঝ দিয়েই 

মায়ের পুঙ্গাথ সার্থকতা উপলব্ধি করবে। 
কক 

“মায়ের পূঙ্গ।” বলে 

আজ একট! আননের কোলাহল উঠেছে-- 

এব ম|ঝে একটা অনির্দেশ্ত ভাষাও আছে। যে 

মায়ের ধানে মনকে লয় করে দিতে 

পাণবে-_ সেই ত্র অন্যক্ত বাণী গুনতে 

পাবে। যদি সাহল থাকে, ধৈর্যা থাকে 

_ততব আমবণ গ্ী' জবাক্তকে -বাক্ত 

দেখত পাবে-নশিজের মাঝে এবং জগ" 

নেব মাঝে। নিব্বিকার থাকলে সার! 
ক্ছর শুনতে পাৰে তবে একদিন তার 

শম হই বিকাশ, অতি অল্প চেষ্টাতেই ভিতরে ] 

ত৷ ম্বর্ব হবে-এই হুল মায়ের পুজার 

বিশেষত । 

দণগকে যে 

ময়েব সেবা কবে সার্থক হতে চা9সন! 

তাব কাছে নসে জীবন সার্থক করতে চাও? 

ঠ|ব দেবা কবে যে সার্থক হয়, সেই বীর 

সাধক-_নইলে কাছে বে থাকতে থাকতে 

মন হতে পারে, তুমি বর্তব্যের কাছে বদী। 

কর্তব্য ঙেবে তার পুজ! করলে যে প্রাণে 

তৃপ্তি আসে না-যখন শুধু-শুধুই প্রাণ মন 
তর পায়ে ঢেলে দিতে পারি, এখনই অসীম 

তা।নপ্দে জগৎ আমার কাছে পূর্ণ হয়ে উঠে। 

অ]নব! যে কর্তব্যেব মাঁঝ দিয়েই তার পরপারে 

তোর সাক্ষাৎ পেতে চাই মাস্তাই কর্থের 

পথও তোকে এসে আচ্ছাদন করে রইতে 

হয়| 



জাঙ্িন/ ১৩৩১] 

ভঅন্মশ 

আমার কানে যা আছে, সবষ্ট তো তোর 
মা)-তবে কেন আমার অভিমান দিয়ে 

তাদের তুই আগলে রাখতে দিস? তোর 

জিনিষে কি আমারও ম!- তোরই মন 

ফাধিকান 1--€সট্টুকৃ যে অনুভব করতে 

পার ন-নঈলে কেআর তোর অপেক্ষায় 

থাকৃত 1- চোর মঝেযে আমি লীন হয়ে 

যেতাম _5জনের মাঝেকি আর আড়াল 

9 কিছুর? 

তোর রাগ পারে যে আজ আমি 

হ্া'মাঁকে অগ্রীল' দেব “মা তুষ্ট কেন 

ধাধা দিস?” তু যদি অধিকার না দিলি, 

ভবে শক্তি কোণ। পাব বল্? তুষ্ট আমায় 
লব 'দিয়েছিস্_সে “সব” আমি টা 
না_আমাকেও আমি চাই না__-তোর ধন 
তুষ্ট ফিরিয়ে নিয়ে আর আমায় তাতে 

বাধিস্ না মা! বুঝি মা, এ তোর পরীক্ষা__ 

লরীক্ষা নইলে তোর মহিমা! অনুভব করতে 
গামর পারন না। কিন্তু আজ কি সে 

সৌভাগা আমাদের হয়েছে-যাতে সকল 

বন্ধন ছেদ ক্ষয়ে মুক্ত হয়ে সকলকে নিয়ে 

তোর পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারি। 

সামি কিছুই জানি না, কিছু বুঝ ভেও 
পার্ছি না-তোর যা খুনী তা তুষ্ট আমাকে 

দিয়ে, করিয়ে নেসআর আমি তোকে 

কিছু বল্বার পথ রাখতে চাই না). 

লব পথ অপথ মিশিয়ে একাকার করে 

ফ্টার মাঝে ছড়িয়ে পড়বার অধিকার দে 
শুধু--একবার তোকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বপ্রণের 

,স্তততিত্রন্।র সঙ্গে ঘগুভব করি মা! 

আনব আদর দ্বীশন 

পুজার তরে রাজ।জব! াজ আমি জীর' . 

তাজে 

্ মা-তোরই 

: 5. ৬৫%+ 

বারে থেকে: সংগ্রহ কর্তে গার্লাম নাঁ_. 
আমার জদয়ে, আমার আখথিতেই তা তুই 

ফুটিয়ে তুল্লি! তু সে অঞ্জলি নিলি কি 

ন! নিলি, তা তুই জানিস; শুধু আমার 

এ তৃষিত জদয়ের মানে ক্ষণকের তবরেও যে 

তনক্টুকু তুই ঢেলে দিয়েছিলি. কই আমি 
ানি। মা গো, শকি দে, ধৈর্য দে-_ 
দিনে দিনে তোকে যেন এমনি করে 

অশ্রুপারার মাঝ দিয়ে ক্ষাণেকের তরেও 

হাদয়ে অন্ভব করতে পইট-_বাইরেব অভিমঠন, 

এসে যেন এ গৌরবের অঙ্গসঙ্জা হয়ে না 

দাড়ায়! 

তুই-ই তে।ম। অভয় দিলি, তোর 

বরাঁডয়কর স্পর্শে অমর হ্বদয়ের সকল, 

গ্লানি হরে নিলি! বাইরের অঞ্জলি তোকে 
আজ দিইনি, সেই এক দুঃখ ছিল, তাও 

তুই আশী দিয়ে আনন্দ দিয়ে প্লাবিত 
করে দিলি | আমি অনধিকারী ছিল।ম, 

তাই নাম আদার উপর আজ €তার এত 

পরীক্ষা? কিন্তু সে বাধনও ধে আবার 

তোরই পরশে মুক্তি গপেল। এত দয়া 

তার মা, তবুও কেন তোর এ অভাগ! 

সন্তান এতে আবশ্বাসী? মাগো) গ্র।ণে 

বিশ্বাস দে, ভক্তি দে, শক্তি দে-__তোঁর 

বর্ষ-বিদায়ের দিনেই মা তোর্ষে আঁমি আমার 

হৃদিপদ্ম।সনে আবাহন করে বলাব| মন্প্রাণ 

শুদ্ধ করেদে, তাই দিয়ে তোর আরতি 

করব এ অশুদ্ধ দেহকে ফুলের মত নিফলুষ। 

করে দে, তাই নিয়ে ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে, 

তোর রাঙাপায়ে আমি সবজি হব মা! : 

ঁ 



: ূ আহা 
এ  আছে-এদের হাত থেকে উদ্ধার করে 

আজ ভক্তের আহ্বানে ম| জামার গাগল 

নহে ছুটে এসেছেন-_বিশ্বরূপে বিশ্ব আলে] 

"করে আজ স্বপ্রকাশী হয়েছেন। আজ 

আমার জন্ম সার্থক মাঁ_প্কণেকের তরেও যে 

তোর দেখা পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্ত, 

ভাতেই আমি পূর্ণ! কোথায় ছিলি মা তখন 

শাযখন তোর অভাগ! সম্তান তোর ধন পেয়ে 

:. তোকে ভুলে ব্যসনে মত হয়ে ছিল? মাগো, 

 ধন্ত তোর লীলাখেলা--এমনি করেই 

"ই বুঝি তৃষিত মরুতে রসাল পারিজাত 

ফুটিয়ে তুলিস্, নন্দনের আনন্দধারা বয়ে 

দিস্না? জয় মা তোর আনন্দের জয় | 

মা গো 'আনন্বমযী, আজ অস্তরে- বাইরে 

সকল দিকের সকল নখ ছুঃথকে প্লাবিত 

“করে অনীম আনন্দে আমায় তুই ডুবিযে 

' দিগেছিদ্-এমন আনন্দ যে আর (কোথাও 

“কখনে। পাটনি মা! মাগে। আজ আহারে" 

_ বিহারে, সাধনে-ভজনে॥ স্ততিতে'নামগানে, 

সক সময়েই যেমন সঙ্গীরূপে তোর আনন্দকে 

? পেয়েছি, এমনি করে জীবন ভরে তোর 

ৃ অরূপ রূপে যেন অন্তরকে আমার পূর্ণ 

| ' দেখতে পাই-__অভ ভ'ব এসে, দৈন্ত এসে যেন 

লে আনন্দকে কখনে! আচ্ছাদন না করে ম'। 

মাগো, এমনি করে জ্ঞানে অজ্ঞান সকল 

অবস্থাতে তুই আমাদের মাঝে স্বত-্ফর্ত 

হয়ে থাক্ ম! _-নইলে যে অবস্থাবিপাকে পড়ে 

৬€তার কথ! আমর! ভূলে যাই। জ্ঞান অজ্ঞান 

হল তো.ম! তোর হাতেগড়া খেলার পুতুল. 

কেন, তাদের মাঝে আমাদের - মজিয়ে 

দিয়ে ভু আড়াল হয়ে থাকিস্মা? চাই 

ণ ' মা তোর ভ্ঞান, চাই না,তোন অজ্ঞান-__ 

জানে অভিদান আছে, অজ্ঞানে মোহ 

[ ১৭শ বধ সংখা? 

শুধু তোর এ অভয়চরণ ছুটীকেই বক্ষে 

ধরণ কর্বার অধিকার দে--এ ছাড়া আর 

ছু তোর কাছে চাট না মা। আমার 

সকল চাওয়া-পাওয়ার ছন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে তার 

মাঝে অসীমরূপে তুই বিরাজ কর্ মা--আমি 

যেচাইতে জানি, পেতে জানি, এ কথ! 

আমায় ভুলিয়েদে! যা দিয়ে তে|কে চাষব, 

তাও যে তুই-ই মা--যা চাইব, তাও যে তুই 

মাস্যে চাইবে, সেও যে তোরই মা! তবে 

আর ভাব ছাড়া অভাব কোথাক্ন বিশ্বে 
ধার জন্য আ[মাদেক্ ভাবতে হবে? 

হ 1 

জয় ম! আনন্দঙ্দী, তোরই আজ জয় 

হোক্। সারাদিনের খেলা ধূলার পর তোরই 

জয়গাথ| হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলতে বসেছি; 

সার্থক ষেন করিস মা এ খেল! । তোরই 

লীলার মাঝে যেন এ খেলার অবসান হয়। 

সার! দিন আজ রাশ ছেড়ে দিয়ে চলেছি 
-_অথচ বাঁধ! পাঈটনি কিছুতেই | তুই দেহে 
মনে-প্রাণে যা জাগিয়ে দিয়েছিস্ মা) তাতে 

আজ নিজকে এলিয়ে দিয়ে” নিব্বকার হয়ে 

তোর আনন আোতে ভেসে চলেছি-- তোর 

পূজার উপচার সংগ্রহ করেছি। প্রাণ ভরে 
আজ তোর পুরে সকলি জুটিয়ে রেখেছিলাম 
-তুই সবি নিয়েছিস্। কিন্তু মা আমার হায় 
রিক্ত হয়নি কিছুতেট-_-অসীম পূর্ণতা 'এসে 
সকল রিক্ত স্থান অধিকার করে তোর অপার 

মহিম! গ্রচার করছে। 

তুষ্ট এদে আপন হতে বুকে কবি, এ 
(তে! ম! চাই--এ নইলে তোকে, পৃজা করবার 

অধিকার কি আমাদের? যেমুহূর্থ পর্য্যন্ত 
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অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে তোকে মা পেয়েছি, 
কি উৎকঠায় ঘে সময়টুকু কেটেছে বলবা 
নয়। সমন্ত সময় কেবল প্রাণে মনে ধু 
বেড়িয়েছি--কোথ। গেল সেই আননগমযীর 

আননাম্পর্শ--আমার প্রেমাশ্রনিধৌত. 'মৌম 

ভাবরাশি দিয়ে ঘাকে অনুভব করবার জন্য 

আমি ব্যাকুল হয়েছিপাম। বুঝেছি-_-এত 

ব্যাকুলতার মাঝেও এতদিন আমার চঞ্চলত। 

ছিল, আত্মনিবেদনে আদ্দার শিখিলত! ছিল-- 
তাই. মা আঙ্গ আমার নকল শক্তি হয়ে নিয়ে 

অকুল পাথারে ভালিয়ে আমার হৃদয় পরাক্ষা 

কর্ছেন। তুই-ই জানিস মা এ পরীক্ষার 

চরম কি--আমার সব আশ!-আকাজ্ষ। তোর 

পায়ে সপে দিয়ে, আমার আমিকে বিনর্জন 

দিয়ে তাজ আমি নিশ্চিস্ত হতে চাই মা 

আমায় এমনি করেই তুই নীরব নিশ্চিস্ত করে 
দিস. ওধু। এর বেশী আর কিছু আমি 
তোকে বলতে পারি না মা! 

আজ ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিবেকমৃষ্টি-_-সকলের 

মূলে অলাঞজাল দিয়ে তোর পুজা কর্তে 

ঘসেছি না; প্রাণে একান্ত আশ তোর 

পুজ| করতে তৃই-ই আম।কে ভক্তি দিবি, 
পরদ্ধ। দিবিঃ একাগ্রত| দিবি--আব্ তোকে 

দিয়েই তোর পুজা কর্ব, এই আমার প্রাণের 

আশা। ম[গো, আমি থেআত্মহ]রা হতে 

পারিনি আজও, তাই বলে কি আমার, তুই 

কর্তববাহার! কন্বি? আমি কর্তব্য অকর্তব্য 

হুঝি ন! মা, সভায় অন্যায় বুবি না ম!-_ আমায় 
নিয়ে ঘেমন করে পান্িস্, ঠেমন্ করে তোর 
সেবা করিকে নে। আম বিবেক দিয়ে 
দ্মোফে বিচার করতে চাই না- প্রমাণ 
দিন্নে তোকে বুঝতে চাই না-_আমি শুধু 
ভেকে, ছানি-দান নানি, তোকে 

চচিরিটিরিনিত 

দাইপুজা ১ 

ভালধাসি। তোকে ভালবাসি--সে ভালবাসাও ' 
ভূই-ই--যেদিকেই বিচার কর্তে ধাই, 
পেদিফেই গিয়ে দেখি--চরমে আছিস, শুধু 
ভুটস্ভগতের সকল ভালবাসা, সকল 
জান,বিচার, সকল তাবেখ মৃষ্ি ধরে এক 
হয়ে আছিস, শুধু তৃঃ। তাই আজ শুধু 
তোকেই চাট মা। অন্ত কিছু চাটতে গেলেও 
গোখ তোকেই চাওয়া হয়ে বযায়--তাই 
অন্ত কিছু চাইতেও জানি না। চাওয়া 
পাওয়! সবই যে তোর মাঝে মা--তাই.. 
জগতে তোকে যেচার়,। তার আর কিছু 
পাব।র থাকে না, আর তোকে যে পায়) ' 

তার আর চাইবার কিছু থাকেনা। 

তুই আছিস-_- একথা যদ্দি বুঝতে 
পাধি, তবে আর তোকে আবাহন করবার. 

প্রয়েজনঈ বা কি, বিসর্জন দ্রেবারই বা. 
গ্রয়োজনকি 1? আজ যখন লা ডাকৃতেই 
আপনা হতে এসে কোলে করেছিল.--তখন: 
চিরদিন এমনি কোলে করেই রাঁখিম, 
-যেমনি সহজ আনন্দের মাঝ দিয়ে তোকে, 
অনুভব করতে পেরেছ-_-এমান, করে চিরদিন, 
যেন সকল অণস্থার মাঝে সহজে তোকে 
আন্গুভ করতে পাই, নিজকে যেন তোর 
অনুভূতিতে হারিয়ে ফেল্তে পারি। জয়, 
ম1 আনদ্দমগ়ী, তোর আননেরই জয় হোক 

জগতে যেবেশ নিয়ে তৃই এসেছিলি-_ 
সেবেশ নিয়ে হয়ত আঞ্জ তুষ্ট চলে যাকি--. 
কিন্তু তোয় এ আনন্দের আবেশ এ জগত, 
হতে মুদ্ধধার নয়_-তোর আবেশই জগতের. 
প্রাণ ;--আবেশে আমরা বেঁচে আছি 
বলেই তোর বেশের আবাহন করছি, আবার 
বেশকে বিদর্জন [দাচ্ছ। খণ্ডবেশের মাঝে 

তোর এই অখও আনেশকে চিষ্দিন ফেল 
জাগ্রত দেখতে পাই--ছায়ার মত চিরদিন 
যেন তোর সে "খণ্ড কায়!র অনুগত হতে 
পারি। ম। আনন্ময়ী, ,তোর আনন্দই 
আমার প্রাণ-তোর আনন্দই আমার সব! 
শুশান্তিঃ |. রী 



বেদান্ত-সার 
সপ 

[ ষষ্ঠ খণ্ড _বিবৃতি-.অধ্যাসবাদ | 
স্পা পি 

জগ ম্মিথ্যা 

আর বর্তমান খণ্ডের মোটামুটা একটা 

- তাৎপর্য দওয়। হুইয়াছে। এক্ষণে বিস্তৃত 

ভাবে কয়েকটী প্রশ্নের বিচার প্রয়োজন । 

বস্ততে অবস্তর আরে(পের নাম অধ্য।স, 

ইহ! পূর্বের বলা হইয়াছে । অবস্ত যে মিখ্যা, 

ইহাও সেই এাসজে বলা হয়ছে । এক্ষণে 

ংশয় এই, অবস্ক তো বস্তগত।] সন্তাহীন) 

যাহার সত্তা! নাই, তাহার আরোপ হয় কি 

করিয়।? যে রজ্জসর্প বা শু!ক্ত-রজতের 

দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহীতে সর্প পা রজতের 

তৎকালীন বাস্তব সন্তা না গাকিলে ও, কখনও 

না! কথনও তাহাদের সত্ত। নিশ্চয় ছিল। 

সপ কি, বা রঙ্গত কি, ইহ! যর্দ অ।ন।র 

কখনও ন। জ।না থাকিত, তাহা হইলে কখনও 

কি রজ্ছু দেখিয়। সর্পত্রম ইওয় ঝা শুক্তি 

দেখিয়া! রজত ভ্রম হওয়া সম্ভবপর ছিল? 

এইরূপে দেখি, যেখানেই অপারোপ বা 

অধ্যাস, সেখানেই ৃষ্ট্টা কে।টা সত্য হওয়। 

এই জন্যই মীমাংসকেরা কউ।ক্ 

প্ত।কাশ- 

কেমন 

প্রয়োজন । 

করিয়া ভিজ্ঞ।স! 

কুন্ুমের মত যাহা অসৎ, 

করির! অধ্যস্ত কর যাতে পারে? তোমরাই 

বল, যাহার সত! জানি, গুণ জানি- এমন 

দস্তই আমর! অধ/পিত করি কি মাও”: 

ংশরীর এই আপত্তি মানিয়। লইলে 

বেদান্বীকে স্বীকার করিতে হর যে, ব্রদ্গে 

করিতেছেন, 

তাহাকে 

| করিবার উপায় নাউ। 

যে জগৎ অধ্যস্ত হয়, তাহ! মিথা। নয়, 

তাহারও একটা সত্তা আছে। সুতরাং পব্রচ্ধ 
সতা, জগত মিথা1”-অই্বৈতধাদীর এই সিদ্ধান্ত 

টিকিতে পারে না। কেনন। যেমন করিয়াই 

হোক, জগংকে সত্য নলিয়! মানিতে হইবে, 

নতুন অধ্যাস টিকিবে না। 

যাহারা এই আপত্তি তোলেন, তাহার! 

স্ঞ, বলিতে কি বুঝেন, তাহাই বুঝিতে 
হইবে ।  তীহাঁর। বলিবেন, জগং যখন 

দেগিতেছি, তথন নিশ্চয় উঠার সত্তা আছে। 

অর্চ।ৎ যঠর সম্বন্দে জন হয়, তত।রঠ সত্ত। 

স্বঁক।র করিন্তে ভ্/নর 

হওয়াই সত্তার প্রমাণ। এ কথ! স্বীকার 

করিতে বেদান্ীর আপত্তি নাই। অনিগ্যায় 

হউক, ভ্রমে হউক, জগৎ বলিয়া যখন একট। 

ভন জন্মিয়াছে, তখন উহাকে গার অস্বীকার 

হঠপ। বিষয় 

কিন্ত কগ! হইতেছে, 

সন্ত: বিচার করিতে গেলে এই জ্ঞানের 

দৌড় ' কতটুকু, তাহাও কি: বিগার করিবার 

প্রয়োজন $ইপে না? আমি স্প্রে দেগিল।ম, 

রাজ! হষ্টয়াছি। জ।গিয়। দেখি, জীর্ণ কুটারে 

ছিন্ন শয্যায় শুইয়া অ।ছি | রাজসিং»াসন 

. আর ছ্ির শযা1, হু্টউ তো অ।মার জানের 

বিষয় ছিল, সুতরাং ছুইটাই তে সহ্য? তবে 

জগিয়া উঠি! রাজর মত ব্যুণহ্)র করি না 

কেন? , 



শাগিন, ১৩৩১] - 
তাহা হইপে স্বীকার কন্দিতে হর, 

জনেরও তারতমা আছে, এবং সেই সঙ্গে সত্তার 

লতাতারও তারতম্য আছে। বে্দোতংও 

এই কথ|ই বলিতে চাছেন। এই জন্ত তিনি 
হইট! জগং মনিতেছেন _একট! ন্যবছারিক 

হা প্রাতিভালিক জগং, আর একট! 

পীরমার্থিক জগং। পেট অনুসারে সতাও 

ছুই প্রকার, বাবহারিক ও পারমার্থিক। 

পূর্বের দৃইান্তে দেখিয়াছিলাম, জা গ্রদবগ্থায় 

ছিন্ন শয্যাকেইট আমি সত্য বলিয়। মানিয়া 

লইয়[ছিল।ম, স্বপাবন্থার রাঁজ-সচ্জ। লোভনীয় 
হইলেও ভাঙার সত্যতার আমার আনা 
হয় নাই। শপ্লুও তো হ্বন্থ জাগাৎ ঘটনার 

মত ম্বপ্পই হইতে পারে। তবুও আমর! 

স্বপ্ন ছাড়িয়! জাগ্রংকে বিশ্বান করি কেন? 

এর একট|। কারণ এই যে, "আমাদের স্বপ্ন 

অল্লকাঁজস্থাযী -জাগ্রদবস্থ(তেই আমরা বেশী 

সময় ক.ট।ট। হিনীগতঃ স্বর নম্থা? ঘটনার 

বিপর্যয। চঞ্চলা চা) পূর্বাপর সঙ্গতি অনেক 

' দেখিতে পাই) কিন্তু জাগ্রদবন্থার ঘউন! 

ক্তাভার তুঙ্নার নুবিত্যস্ত। শুশ্থির ও হৃসঙ্গত। 

ভৃষ্ভীরতঃ শ্বপ্রাবন্থার দৃশ্য হুস্পটি হইলেও 

জাগ্রদবস্থার প্রতীতিসমুহ এত বলবান্, এত 

নিশ্চয়াতক ঘে তাহার! শ্বভাবতঃই মুহূর্তের 

মধ্যে আমে ন্বপ্রজ্ঞানকে মিথ্য। বাঁলয়! 

প্রতিপন্ন করিয়! দেয়। শ্বপ্নরাঁজা হইতে 

' জাগ্রতের রাজ্যে নাষিশ্তা আমিলে আমর! 

যেন হাপ ছাড়িঘ! বাটি, মনে হয় এইবার 

প্বধামে ফিরি! আনিয়াছি। 

বেদাস্তী বলেন, ব্রঙ্গাত্মবি্ঞান আর 

জগংক্ঞ(নেখ মধ্যেও ঠিক জাগ্রৎ আর স্বপ্নের 
পার্থক্য বতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপনক্ট 

সত্য, কিন্তু জাগিলে আর তাহ] কম্মিনক|লেও 

ব্যোকুসার 

লতা নয়। তেমনি যতক্ষণ ব্যবহারিক তৃমিত্তে 

গং 

ইসি 

থাকিয়া! জগৎ দেখিতেন্ি, ততক্ষণ পধ্যস্ত 
সত্য বলিয়াই মনে হইবে? কিন্তু 

একবার পরমার্থভূমিতে ব্রক্ষজ্ঞানে অবগাহন 
করিলে তৎক্ষণাৎ ভ্াগৎ স্বগ্রবৎ মিথ্য। হইয়! 
যায়। তখন গ্্গং বাস্তবিক উড়িয়। ঘায়, 
না গুড়াইয়া যায়, সে *সব বিচার নাহয় 
থাক্ -বেদান্তী শুধু বলেন, ব্রঙ্গ সতা আম 
হইলে জগৎ মিথা। বলিয়া! জ্ঞান হয়--ইচ! 
অপরোক্ষানুভূতিলফ সতা। কোথায় -না 
ফোথ|রও একটা জগংজ্ঞান পড়িক্! থাকে 
কি নাঁএ বিচারের তো গ্রয়োজন নাই, 
ফেনন! প্রথম ছইতেই তো তুমি বিজ্ঞানের 

মাপকাঠিতে লতা মাপিতে বনিমাছ। 
হৃতরাং বিজ্ঞাতার বিঞ্ানের দিকে চাঠিয।ই 
তোঁমাকে সত্যাসভ্য বিচার করিতে হুইবে। 

তুমি বাঁলয়ছিলে, আমি ভাগং দেখিতেছ্ি, 
কাজেই জগৎ আছে। আবান তুমিই 

যদি ব্রদ্ম দেখিয়া আস, তা্ধা হটলে তুমিই 
আবার বলিবে, ব্রহ্ষজ্ঞান যেন জাগরংজান, 
তাছার কাছে জগংস্ঞান মিথা-_ম্বপ্রের মত। 
(অব্শ্ব এই খবরটা দিবার জহা ফিরিয় 
আলসার ক্ষমত। যর্দ তোমান পাকে । কিন্ত 
সেকথা! য'কৃ,। কেননা উহা! সাধনফলের 
গারতমোর কথা |) 

আন্যুন্ডবিক্ত প্রমাণ 

যাহ] প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিশয়, তাহাকে 

সুদ্ধ যুক্তিতর্ক দিয। বুঝিতে গেলে লন্মছ 

থাকিমাই মায়। সব মময় ঠিক ঠিক বুবিতেও 
গারা যার না। এই ভন্ত দৃর্শনিকে দর্শন অর্থাং 
দেখিবার উপান্ন যুল্লিয়াউ গ্রহণ কর! আমাদের 

সনাতন রীতি__উচ্থা কেবল মাত্র তর্কের মার- 
প্যাচ নয়। বেদাত্তের পক্ষে এই কথাটা 

সই শান 



“টপ 

ভিগেহ কিতা খাটে. অহন্নহঃ যাহাকে সত্য 

বলিয়া! খিশাল করিতেছি, বেদান্ক একেবারে 

তাঁহাকে উজ্টাইয়!. দিতে আসিয়।ছে--. 

স্থাতয়াঃ তাহার কথায় বিশ্বাম করা তে 

কাহারও পক্ষে সহজ হইছে পারে ন|। 

এইঅন্ড বেদাস্তী ্সধিকারী নির্ণ্ করিবার 

সঙ্ধয় এত লতর্বাত। অবলম্বন করিয়! থাকেন। 

জগৎকে : মিথ্যা, বলিয়। প্রতিপন্ন করা- 

"ধু প্রতিপন্ন কর! নয়, মর্দদে হর্্দে এই 

সবাক প্রবি্ করাই! দিয় সাক্ষাৎ দর্শন দ্বার। 

এই জগংজ্ঞান হইতে মানুষকে মুক্ত কর 

ইহাই বেদধাস্তের ব্রত । জগতের উপর বিন্দুমাত্র 

আসক্তি থাফিতে, বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা 

থাকিতে কি ইহা সন্ভব? তাই বেদান্ত 

বিবেকী, বৈরাগী, সাধনসম্পর,) মুযুক্গ 

গ্রধীতাকেই অধিকারী বলিয়া! নির্ণয় করি- 

বাছেন। 

সাধারণ বুদ্ধিতে বে!স্তের ছুরূহ তব গ্রহণ 

করা সম্ভব নয়। তাই আচাধ্য গৌঁড়পাদ 

বলিক্ক। ছিলেন, অবিবেকীর পক্ষে অন্বৈততত্ব 

ভীতির কারণ। ভর হইবার তে! কথা। 

₹সারকে আমরা কত ভালবাধি, মমতার শত 

বাহ দিয় স্্রী-পুত্র, ধন-জনকে জড়াইয় ধরি- 

যাছি, এট দেহটার নিল্দুমাত্র অনিষ্ঠ আ”স্কাতে 

অস্থির হইয়া পড়ি_-এই সাপের সংসারের 

একেবারে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হুইউয়। যাইবে, 

এরই কথা মনে হটলেই তে। জন্মপ্াস্তরের 

(স্কীরধশতঃ প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়। উঠে। 

তাই -মুঢ় মানব বিহ্বল চিত্তে প্রশ্ন করে, 

,এখখৈততন্বে যদি সব লীন হুইয় যায়, তবে 

আমাদের ব্সাশ্রয়- থ।কিুষ কি?” পাশ্চাত্য 

স্গালোচকের! বলেন, প্আমাদের বা।ক্ততের 

কাশ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 

আধাদপণ [ ১৭শ বর্থ ৬. সংখ্যা ূ 

অআধৈত হর্দি আমাদের ব্যক্িতটুকু কাতর 

লয়, তাহা হইলে আমাদের রহিল কি? 

রর কাহার প্র!ণের পিপ।সা মিটাইবে 1” 

এই সকলের উত্তরে আমরা বন | 

চাঁই, এই দৃষ্ট জগতের বিনিময়ে বেদাস্ত 

আমাদিগকে কি দতে চায়, আাহাই ভাবিয়া 

দেখ। বেদান্ত বলিতেছে-_ণজগৎ 'মিথ্যা_ 

ব্র্দ সত্য 1” কিন্ত সেই ব্রন্ম বসত কি? ভঁহা 

কি মোহকর, নিরানন্দ, চঞ্চল কোনও বস্ত? 

বেদান্ত বলিতেছে-_ব্রক্ম লচ্চিদ।নন-স্বরূপ-_. 

বর্গ নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের অংধার। মানুষ 

খুঁজিতেছে কি?-জ্ঞান ও আনন । এই 

জগতে পূর্ণমা ত্রাস, শ।শ্বভভাবে তাহ। কোথার 

পাইয়ছে কি?-না। তবে বেদাস্ত যদি 

নিতাকাল ধরিয়া সেই জ্ঞান ও আনন্দ 

মানুষকে বিলা্য়। দিবার জন্য আহ্বান 

করে, তবে তাহার লক্ষ্য ফি জগতের কোনও 

লক্ষ্য অপেক্ষা কিছুম।ত্র হীন হইবে? এই 

জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া, এই বাসন! কামন|র 

সন্ুক্ষিত ছুঃখতাপে বিজড়িত জগৎকে 

ছাঁড়িয়া যদ অনস্ত গ্যে।[তির্দয় আনন্দসাগরে 

অনগাহন করিতে পারি ) ধে অবন্থ।র চির- 

প্রশান্তি, অনন্ত ভ্ঞান, অনস্ত গ্রেম-'জগৎ- 

স্বপ্ন ভুলিয়। যদি অনন্তকালের. জন্ক- সেই 

সর্ববগ|হী, বিদেহভূমিতে জ।গিয়' থাকি, 

তবে শত শত জগতের বিনিময়ে তাহ 

চাহিব না কেন? ব্যক্তিত্বনাশের, আশঙ্কার 

তুমি ব্যাকুগ হইয়াছ? জিজ্ঞাসা করি ব্যা্তব 

বলিতে তুমি কি ঝেঝ ?--এই জড়-জগতেন্ 

মাঝে একটী কেন্ত্রবিনু--যাহ।। শক্তি, জান 

অ।ননদের উৎসারকরূণে সাক্ষাৎভাবে তোমায় 

সঙ্গে যুক্ত, তাহাই 'না তোমার াবাঁকিন্? 

(কন্ত এমন একটা বিদ্কুর বিনিময়ে অস্ত 
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বিলু লদ্টি লিক্ধুতে যদি মিশাইক়। যাইতে 

পাপন) তবে তাহাতেই- তোমর-ব্যক্তিতের 

ধথার্থ বিকাশ হুইবে নাকি। 

আমরা তর্কপথ ছাড়ি বভদূর চলিয়! 

'আসিয়াছি। আবার যুক্তি-তর্কের পথে 
আমাদিগকে ফিরিয়া] যাইতে হইবে। কিন্ত 
আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই-ত|রতীয় 

দর্শনের আলোচনা কবিতে গিয়। কেহ যেন 

তাহার একদেশমাত্র দেখিয়াই দোষদর্শনে 

ধুরদ্ধয় হইয়া না উঠেনল। গ্রাত্যেক দর্শনের 

গোড়াতেই উহ্থার লক্ষ্য কি, তাহা সুস্ণষ্ট 

উল্লিখিত রহয়ছে। তারপর কি করিয়। 

সেই লক্ষ্যে পৌছান যাইতে পারে, পুঙ্খানু- 

পুঙ্রূপে তাহার বিবরণ দেওয়া রহিয়।ছে। 
এ সম্বন্ধে আমাদের দর্শনে কোথায় ও অম্পষ্টতা 

নাই। প্দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিক!শ” আজ- 

বেদগ্কসার ১৭৯ 

কাল পাশ্চাতা সমাজে তথা পাশ্চাতাভা বাট: 
গ্রাণিত ভারতীপ্প সমাজে একটা খ্য়। হই 
উঠিযাছে। ইহাতে ' সাধনসহায়ে পঙঃ 
সাক্ষাৎকার করিবার কোনও কথা নাই, 
কাঁরেই মতের অন্পষ্টতাঁ 'আর., তর্কের ধুলি- 
জালেরও অভাব নাট। ভারতীয় দর্শনের 
এই ভাবে আলেচন। নাপকরিয়া প্র।টীনের 
যেরূপ পনিত্রভাবে জিজ্ঞাস হইয়া ইহার 

অনুশীলন করিতেন, সেইরূপ ভাবেই আমাদের 
অ।লোচনা কর! প্রয়োজন। " অবশ্ঠ যুক্তি- 
তর্কের স্থান একটা আছেই-- কিন্ত তাঁছার 

চেয়েও সত্য আমাদের পক্ষে মর্মান্তিক 

প্রয়োজন, এই কথা যেন ভুলিয়া! না যাই। 

এই শ্রদ্ধ।পৃত দুটি লইয়া! শান্ত্ালোৌচনা করিলে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ যেমন প্রশমিত হঈবে”. 
তেমনি সত্োর স্পর্শে আমাদের জীবনও দিন 
দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। 

ভাবের অস্কুর 
স্প্ষ্প ই ০ 

[স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ] 

ইতিপূর্ব্বে তক্তি, ত্বানভক্তি ও প্রেমভক্তির 

লক্ষণ বল! হইয়াছে । এক্ষণে ভাব অস্কুরিত 

হইলে কি কি চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহারই 

আলোচনা কর! যাঁউক। এই সমস্ত চিহ্ 
ভাবের তটন্থ লক্ষণের অন্ততুক্ষি বলিয়া 

গ্রহণ কর! যায়। এই প্রসঙ্গে স্বরূপ লক্ষণ 

ও তটস্থ লক্ষণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

আলোচনা! প্রয়োজন মনে করি 

প্রি বুরিতে হইবে, খাহা স্বরূপ 

বস্তটা যে আহ্বাদন না 

করিয়াছে, সে ছাড়া আর কেহ ধারণা 

করিতে পারে না। স্বরূপলক্ষণ অপরোক্ষ 

অনুভূতি ছাঁড় বুঝিবার উপায় নাই*-উহ্ার 
অনুমান কর! চলে না। ' যেমন ভাবের 

স্বরূপ লক্ষণ--“শুদ্ধমববিশেধাত্মা” ; -অথব! 

উহ! প্হলদিনী ও লব্ষিৎ শক্তির সমবেত সাঁর- 
স্বরূপ ।” এই গুত্ব্টী বুষিতে হইলে ছবরূপে 

অবগাহন কর। ছাড় আর কোনও: উদ 

লক্ষণ, তাহা, 
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নাই। যে সমস্ত শব-পরিভায সুহায়ে এই 
দ্বরূপ'লণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে - 

উদার প্রত্যেকটা স্বপ্ন সংবেগ্ত, -অনুম[নগম্য 
নছে। এই জন্ত শ্বন্ূপকে এখানে বাস্তবিক 

সাধ্য বল! যায় না, কেনন। সাক্ষাৎ অনুভবের 

অভাব ন| হইবে সাধ্য-মধনভ।ব থাকিতে 

পারেনা। স্বরূপ. লক্ষণ সাধকের কাছে 
সর্বদাই অনান্বাদ্িত মধুবৎ লেংভের বিষয় 

বা আদর্শ হুহয়] থাকে মাত্র। তাহার কপ! 

হইলে বিন! লাধনেও স্বরূপের অপরে।ক্ষানুূতি 

ঘটিতে পারে। 

যিনি শ্বূপতঃ একট ভাবে প্রতিষ্ঠিত 

রহ্য়িছেন, কার্যযজগতে তীহার যে মমন্ত 
আচার ব| চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগকে 
ধরিয়। যদি উপ/রউক্ত স্বরূপের সপ্ভাব অনুমান 
করিতে যাই, তাহা! হইলে উহাার। হইবে 
তটস্থ লক্ষণ। এই তটন্থ লক্ষণ আমাদের 

বুদ্ধিগময, ইহাকে আশ্রয় করিয়া আমর! 
সাধন। করিতে পারি এবং মেই সাধন 

দ্বার শ্বরূপকে হৃদয়ে প্রকট করিতে পারি। 

যেমন রুচি ও চিন্বের মস্থণতা--এই ছুইটী 

হইল ভাবের তটস্থ লঙ্গণ। এই দুইটা 

অ।মাদগের কার্ধজগতের কথা- সুতরাং 

আমরা ইহাদের তাৎপর্য বুঝিতে পরি, 

ইহাদিগের অনুকরণ ও অনুশীলন কগিতে 

গারি। 

তটগ্থ লক্ষণ আছে বলিমাই সাধন! 

সম্তণপর হইয়ছে। এই জগৎ অপুর্ণ-. 

আমরাও অপূর্ণ) ভগবান পূর্ণন্বরূপ। নুতর|ং 

অপূর্ণ হইয়া তে! আমরা কখনও সেই পূর্ণ 

স্বরূপকে লাভ করিতে পারিতাম না। কিন্ত 
ভগবান পুর্ণন্বরপে অচ্যুত ধাকিাও এই 

অপুর্গ$ক্রগতে.. তাহার পূর্ণত্ের নান] 

আরশ [১৭শ বর্ষ” লং খ্যা 

ইঞিত, নান! সঞ্ষেত 1নত্য আমাদের সদুথে' 

ধরিয়া দিতেছেন। এই সমস্ত সঙ্কেত ধরিয়াই 
ন। আমর! নিরূপ ছাড়িয়। গ্বরূপের সন্ধান 

পাইতেছি। কিজ্।নী, কি তক্তের পক্ষে, 

তটস্ লক্ষণই হইল মাধন।র প্রধান অবলম্বন--. 

দ্বরূপ ও বিরূপের মাঝে সংযোগ সেতু । .. 

বাস্তবিক তটস্থ লক্ষণে তিনি গ্রকাশন! 
হইলে আমা[দিগের উপায় কি হইত 1 আমর! 

ভাক্তর আন্ব।॥ গাই ন।ই, ভাব কাহাকে বলে 

জনি না, আথচ সাধু-শান্ত্রের কাছে শুনিয় 

মেবস্ত পাইবার আলসা জন্মিয়ছে। শ্বরূপ 

ভ।ণি না, এখন পাই কি করিয়া? ভাগ্য- 

বশে ভক্ত ব1 ভাবুকের চরিত্রে কতকগুলি 

লক্ষণ গ্রকাশ গাইতে দেখিলাম, যাহ। কথঞ্চিৎ 

অ।ম।র আয় । ভান্ত ন।মগনে ম।তোয়!র| 

--আমি অভক্ক, নামগানে মাতাল না হইতে 

গ|রি, কিন্তু অন্ততঃ দুই চাঁরিবারও তে। 
ভগব|নের নাম লইতে পারি।--তবে আর 

কি! ইহাতেই তো অকুলে কৃণ গ্রাইব। 

ভক্তের আচরণের অস্গুকরণ করিতে করিতে 

একদিন ভক্তির শ্বরূপতঃ আস্ব।দন'ও হয়ত 

মিলিতে পারে। 

তাই থলি, তগবান গার আমানের 
আড়াল হইয়া রহিলেন কোথায়? তিনি যে 

স্বরূপতঃ অগম্য থাকিয়াও আমাদের মনবু্ধর 

গম্য হইয়া কত রূপে ফুটিয়। রহিয়াছেন--. 

জাড়াল খাকিয়াও যে হত বাড়।ইয় দিয়াছেন 

--আমর!1 তাহাকে ধরিব বলিয়া! বাস্তবিক 

রূপে আর অরূপে তিনি ঠিক এক, নতুবা 
ত!হাঁকে গাইবার আর পথ থাকিত ন|। 

প্রাণের টানটুকু সেই অরূগের পানে 
রাখিয়! যদি রূগকেও আশকড়িয়। ধরি, 

তবে নিশ্র তাহাকে পাইব। অত্তরে 

ব্য/কুলতত! রাধিয়া বাহিয়ের আচামের অনুকরণ 
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করিলেও নিশ্চয়ই * তাহার দেখ! মিলবে। 
তাই তো বণ, আচারের প্রয়েজন আছে, 

সাধনঠঙগগনের প্রয়োজন অআছে। শু।নয়।- 

ছিল।ম, ও দেশের একএন পাকা অতিনেত। 

আশ্চর্য নিপুণতার সহিত মৃত্যুর অভিনয় 

করিতে পারিত--মৃতার সন্ত লঙ্ষণগুলিই 

নাকি ত16।তে অবিকল প্রক।শ পাইত। 

একদিন অভিনয়ের চূড়ান্ত হ্টয়! গেল। বেচ।দী 
মৃত্যুর অভিনয় করতে গিয়া যে পড়িল, আর 

উঠিল না_সকলে গিয়। দেখে, সত্য সত্যই 

ভাবের 

তাহার প্রণ বাহির হইয়া গিয়াছে। 

তটন্থের অনুশীলন করিতে করিতে এইরূপে 

স্বরলপ মিলিয়! হার। 

অতঃপর ভাবাছ্কুরের যে চিহগুলি আমর! 

অ.লোচন। করিব, তাহাদিগকে যেন আমর। 

এইভ|বে গ্রহণ করিতে পারি-নকল করতে 

করিতে যেন আমল মিলিয়। যা। এইজন্তই 
এতগু/ল কথ! বল]। 

[শান্তি] 

ভাবাস্থুরের অনুভাবসমূহ শ্রীমৎ রূপ 
গোস্বমী এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন-- 

জাস্তির্ অব্যর্থকালত। বিরক্তিমানশৃন্যত|। 

আশাবদ্ধঃ সমুৎকণ্। নামগানে সদ| রুচিঃ | 

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বদতিস্থলে। 

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্বাজাতভাবাসুরে জনে | 

প্রথম অন্ভাব হইল ক্ষান্তি। ধাহার 
হদয়ে এই নবগ্রীতির অস্কুব দেখ! দিয়াছে, 

প্রাকৃত ক্ষোভ তাহার চিত্ত স্পর্শ করিতে 

' পারে না। প্রাকৃত ক্ষোভকে 'ছই ভাগে 
বিভক্ত করা যার_-শোক এবং মোহ। 

প্রান্ত মানুষের মৃঝে গ্রতিকৃূণ বিষয়ের 

উপস্থিতিতে শোক উপস্থিত হুর, 'মবার 

ভনুকূল বির সংস্পশে মোহে। লঞ্চার হয়। 

অনুর . ১৭৩ 

থে এবং ম্থখ এই উভয়ই সাধকের পক্ষে 
ত্াজ্য। যিনি সখ দুঃখের অতীত, তাহার 
চিত্তেই যথার্থ কান্তি উৎপন হৃইয়াছে। 

বিকারের হেতু নিকটে থাকিলেও তাহার [চত্ত 

কখনও বিকৃত হইব|র নহে। 

ভাবের স্পর্শে যে চিত্তে ক্ষাত্তির উদ 
হইবে, ইহ! সহজেই বুঝিতে*পারি | পূর্বে 

গোস্ব।মী গ্রভূ বলিয়াছেন, ভাবে চিত্ত মন্যণ 
হইয়। যায়। এই মহ্ণতাই ক্ষান্তির নিদান। 

অ|ভমানই চিত্তে শৈযম্য আনিয়। দেয়। 

ধাছার চিত্ত নখনীর মত স্থকুমর, অভিমানের 

লেশমাত্র ধ'হার মাঝে নাই, জগতের সকল: 

বস্তই তাহার কাছে প্রীতির আম্পদ। 

নিরভিমান চিত্ত স্ুখ-দুঃখে বিকৃত হয় না। 

অভিমান গেলে তবে চিত্ত মন্থণ হয়। যতক্ষণ 

অহংবুদ্ধি প্রবল, ততক্ষণ পর্য্স্ত ম|নুষ কর্তৃত্ব 

ছাড়িতে পারে ন।। “এই ছুঃখকে পরাজয় 

করিব_-এই মুখ লাভ করিব”-_এই প্রকার 

রাজসিক ভবে তাহার চিত্ত সর্কদ] 

আন্দোলিত। সাত্বিক চিত্তে এরূপ বিক্ষোত 

হন পায় না--সংগারের সকল আুখহ্ঃখ, 

অভিমান-অহঙ্কর পদ্মপাতায় জলের মত 

তাহ!র উপর দিয়। গড়াইয়। যায়। 

মহারাজ পরীক্ষিংৎ ক্ষান্তির জলস্ত 
উদাহরণ । মৃত্যুকাল নিকটবর্তী জানিয়! 
বিষয় প্রসঙ্গ ছাড়ি শ্রীহরির বীন্তিগাথ! 

গুনিতে যখন তিনি সমুৎন্গক, তখন তিনি 
ঝণিতেছেন-_ | 

তং.মোপযাতং প্রতিযস্ত বিপ্রা 

গঙ্গা! চ দেবী ধৃতচিত্রমীশে। ০ 

 দ্বিজো পন্থই কুহকত্তক্ষবেঠ যা 

দশত্বলং গায়ত বিষ্ণগ্রাধাঃ ॥ + 

হে বিপ্রগণ, হে দেবি জাহবি আমি 
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পরণাগত- -আ[পনার। আমাকে আশ দিন; ) 

আমার চিত্ত তগরবানকে স পিয়া দিয়াছি। 

্রঙ্ষণের অভিশাপজনিত ম!রা, অথবা 

তক্ষক-_যাহ।ই আম।কে ঃংশন করুক ন! 

কেন, আমি আর তাহার জন্ত টস্ত। করি 

না। আপনার! শ্রীহরির গুণকীর্ন করুন।” 

মৃতু অবধারিত সানিয়া ও পরীক্ষিৎ নির্ভীক, 
তাগতচিত। ইহাই ক্ষান্তির লক্ষণ। 

[ অব্যর্থকালত্ব ] 

অব্যথকলত্ব দ্বিতীয় অনুভাব। ভগবানে 

বাছাদের মন মজিয়াছে, তাহারা বৃথা সময় 
নষ্ট করিতে পারেন ন!। বিষয় চিন্তায় আক 

ভুবিয়! রহিয়াছে, মাঝে মাঝে ছু' এক দণ্ডের 

অন্ত শ্রুবণ-কীর্তন করিলাম_ইহাতেই যদি 
ড/বভাক্তর উদয় হইত, তাহা হইলে আর 

কথ! "ছিল না। ঠিক ঠিক ভাবের উন্মেষ 
হইলে আর ভগবানকে ছাড়িয়া বিষয়ের দিকে 

মন মোটেই যাইতে চারহবে না--বিষয়ের 

শ্বতি তখন বিষবৎ মনে হুইবে। বিষয়কর্ণে 

যাহার। আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারাও অব্যর্থ- 

কালের. সাধনা করিতে পারে। হাতে 

কাজ করিব, কিন্তু মনটা থাকিবে তাহার 

পানে। শ্রীমন্সহাগ্রতু বলিয়াছিলেন, পন 

মেয়ে ধের ঘরকপ্নার সকল কাণই করে 
অথচ মন পড়িয়। থাকে উপপতির সঙ্গে, 

তেমনি সংলারের কাজ করিয়! যাও ।” 

কাহারও সংশর হইতে পারে, "সংসারের 

কাজ তে। শুধু ছাত্বেকরিয়। গেলেই ফুলায় 

নাঁ--তাহার জ্্ত -+ ভাবন|-চিন্তারও তে 

প্রয়োজন। মতরাং [কল সমঃ ঈশ্বর চিন্তা 
নিন! থ|কি কি করিয়া!" কিন্তু এটী একটা 

কছুর। ? নিজের, দৈননিন চিগুলি যি 

গাধ্যাপণ [১৭শ বর্ষ সংখা 
কেহ পরীক্ষা করিয়! দেখে, ছবে রা 
বুঝিতে পারিবে-বুথা চিন্তায়, এলোমেলে! 

চিন্তায় মান্গুষের কত সময় কাটিয়। যায়। 
হয়ত মল কখনও যাহ! হইয়া গিয়াছে, 

বার বার তাহ! আওড়াইতেছে, কিম্বা নৃতন 
নৃতন কার্ধ/কারণ বা পারিপার্থিক মনে মনে 

উদ্ভাবন করিয়া আকাশ-কুমুমের কল্পনায় 

মাতিয়া গিয়াছে । ইহাদের মাঝে শতকরা 

ন্ব্ব তট| চিন্ত1 বর্তমানকালের পক্ষে কোনও 

প্রয়োজনেই আসে না। বিষরি-চিত্কে কি 

এই সমস্ত বাজে চিত্ত হইতে মুস্ত কর! 
ধায়ন1? সংসারের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ 

করিতে হুইবে দৃড়তার সহিত এবং 

ফল[ক]জ্াশূন্য হইয়।। “এইটা এইরূপ 
করিব*-একথা ঝ্কবার ভাবিলেই তো 

যথেষ্ট) তার পর যখন সময় উপস্থিত হইবে, 

তখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করিলেই 

হইল। ইহার মাঝে আর বার বার “এই 

করিব_-এই করিব” বলিয়া একট! সন্বযেরই 

রোমস্থন করার কি প্রয়োজন? আবার 
কান হইয়া গেলে বার বার ফলকল্পনারই ব| 

কি প্রয়োজন”? 

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 

পাইব, বিষয়ের বিশ্ুুমাত্র ক্ষতি না করিয়াও 
আমর] বিষয়চিন্ত। কত কমাইয়! দিতে পারি। 

বিষয়চিস্তা। কমিয়। গেলে আপনি ভগ্বানে 
নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ও নির্ভর আরপিবে। তখন 

দেখিব, আমি যদি! ভাঙার কথা ভাবি, 
তবে আমার বিষয়ের ভাবন! তিনিই ভাবেন। 
তখন বিষয় কর্মের মাঝেও পদে পদে তাহার 

করুণার নিদর্শন পাইব। এইরূপে অনাবশ্তক 

বিষয়[স্ত। ছাড়িলে যে সময়টুকু বাে) 
তাহাও কি” তগবানকে দিতৈ পাঁরি ন|? 



ভাত্র,।. ১৩৬১. ] 

তখন তে! ছাতে সংসারে. কাঁজ আয় মনে 

উহার চিন্ত। নিয়া থাঁক| চলে। 

রামক্ক্চদেব বলিতেন, “বন্ধতীবেয় ঈশ্বর 

চিন্ত। করে না।. যদি অবস্য হয়, তাহলে 

হয় আবোপ- তাবোল ফল্তো গল্প করে, 

নর মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাস! করলে 

বলে, আমি চুপ করে থাকৃতে. পারি না, 
তাই বেড় বধছি। হয় তে! সময় কাটেন! 

দেখে তাঁস খেলতে আরম্ব কর্ল1” কি 

ভয়ানক! এই সব অপবায়ের হাত হুইতে 

উদ্ধার পাইলে তবে না ভাবভক্তি হইবে । 

আর বাচার প্কৃষ্ণসতবন্ধ দিনা ব্যর্থ কল 
ন।ছি যায”, তাহার ম্বভাব কেমন 1-- 

বের অনুর ১৭৫ 
বাগ তিশ্তে! মনস। পাস- 

১৬) নমবযযোপানিশং তৃপ্ত । 

ভক্তাঃ ্বনপেরজলাঃ .সম- 
মামুর্হরেরেষ সপ্রন্তি ॥ 

_ভত্ত বাক্যদ্বার| অহনিশি তীঞায়ই 
স্তব করিতেছেন, মনঘারা শ্মরণ 'করিতেস্ছন, 

তন্রদ্ধারা নমস্কার করিতেছেদ-_সর্বদদ। তাহার 

চোখে গ্রেম]শ্র ঝরিতেছে। ভগবানের জন্ত 

তিনি সমস্ত জীবনই উৎসর্গ বঅরিয়! দিয়াছেন। 

: এই অবস্থার জন্ত সকলেরই ব্যাকুরাত| 

চাই। এখন এট! পারি না-তা যতটুকু 

পারি, অকপট হৃঠয়। ততটুকুও তে। করি 

সময় হষ্টলে তিনি আপনা হইছেই কর্ম 

কমাইয় দিবেন। (ক্রমশঃ) 

শুকদেবের জন্মকথা 
সপ পি সি 

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে। 

পিতামহ ভীম্ম শরশধায় শয়ান। গাদমুলে 

বলিয়। মহারাজ যুধিটির সেই অনস্ত জ্ঞানের 
ভাগার, মহাবীর্যযের আধার, আকুমার 

ব্রহ্মচারী মহাপুরুষের নিকট রাজধর্ম ও মোগ্গ- 

ধর্ধ সম্বন্ধে উপন্দেশ লইতেছেন। কি ম্তগন্তীর 

বৈরাগোদ্দীপক চিত্র! বাস্তবিক কুরুক্ষেত্র 
যহাদমর নিখিল মানবজাতির জীবন যুদ্ধের 
ইতিহাস। ইহার প্রারন্তে গুরুরূপী . পার্থ- 

সারির, ভীমুখনিংস্ত অভ্য়নাণী--অমোধ 

প্রেরপা, আর, অবসান, শাস্তিপর্ব কুরুবৃদ্ধ 

পিত়ামহের অপূর্ব শান্বিসা- বদ ও জ্ঞানের 
_ রাজধর্ম ও মোক্ষধর্ণোর অমৃতময় উপদেশ। 

জীবনযুদ্ধের এমনই আরগ্ের-_আর এমনই 

অবসানের কল্পনায় কাহার না চিত্ত নাচিয়! 

উঠে? 

তীম্ম গম্ভীর স্বয়ে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, ী্ 
কাল ধরিয়! তপশ্য।র ফলে যখন ধর্মবলে সমগ্ত 

অধর্থের গ্লনি মুছিয়া যার, তখনষ বাশুবিক 

মানুষ যাহা খু'জিতেছিল, তাহার সন্ধান পায় | 
নিরবলম্বন হইয়। পথ চলিতে পািছ্ছে কিনি 

--ইঠাঁঃ তোমার নীবটের লঙ্গ্য। আকাশে 
পাখী উড়িয়া যার-_মাছ জলে সাতার কাটে, 
চতুষ্পদের মত কঠিন ৃতিকায তর দিয়! তাছা- 
(িগকে চলিতে হয় না । ধার্মিককেও এই- 

রূপ নিয়ালঘ ভাবে অনায়াস গিট 
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বিহায্ি করিতে হইবে । তোমার ধর্ঘ তোমার 
ফাছে। তুমি: অপয়ের দৌষের নিন্দা করিবে 

ফেন? সত্যের পথে চলিতে গিয়া কাহার, 

কোথায় লন হুহয়াছে, ত্াহারই বা আলোচনা 

করিবে কেন? তোমায় পক্ষে যাহা রুচিকর, 
থাছা তোমার ' প্রকৃতির অনুকূল। এমন 

অত্মছিতে 'থাবৃত্তগছও |” 

পিতামঞ্থের কথা শুনিয়] যুধি্ির চিন্তামগ্ন 
হইলেন। নিঃস্পৃভ, নিরালত্ব হয়! সঙ্ডোর 
পথ অনুসরণ করা-_এ তে। ব্রন্মনিঠ সন্্যাসীর 

আদর্শ। এমন আদর্শ কিনি কোথায় 

পাইবেন ? সহসা তাহার বাসপুত্র শুকদেবের 

থা শ্মরণ ছুটল আগ্রহসহকাঁয়ে তিনি 

পিতামহকে শিজ্ঞ।সা করিলেন, ণআপনি ধে 

আদর্শ আমার সম্ঘূথে উপস্থিত করিলেন, 

বোধ ভয় মহাতপন্বী গুকদেবের জীপনে 

ভাঙার পুর্ণবিকাঁশ হটযাছে । আপনি আমকে 

সাজার জন্মকথা ও দ্দীবনকণ। বুঝায় পলুন। 

উকদেবের সম্বন্ধে ফানি সবিশেষ কিছুই 

জানি না। বিশেষতঃ তাঁহার জননী কে, 

তাহা অ।দরা জানি না। শুক বালক হটয়াও 

কি করিয়। দিব্যজ্ঞ(নের পথে আকৃষ্ট তঈলেন, 

তারও ইতিহান জানিনা। শুধু এইটুকু 

গুনিয়াছি, তাভার তুল্য দ্বিতীয় মহাপুরুষ এ 

জগতে আর কেছ জন্মায় নাই।” 

|. পিতামহ মৃচহান্ত নহকারে বলিলেন, 

*পৃিষ্টির, তূমি গুককে বালক বলিয়া উল্লেখ 

করিয়াছ। তুমি কি সাণিয়া এই ইঙ্গিত 
করিয়ছ, তা! জানি না। কিন্তু, বংস, 

একটা কথা ম্মরণ*ক্মাণিও, বয়স দেখিয়া, 
পক কেশের অ(ধিকন্ত, দেখিয়া বা! ধনজনের 
প্রাচ্য দেখিয়া খেধিরা কাহাকেও ধার্দিক 

বলিয়ী! স্থির করেন নাই। যিনি তত্দরশী, 

 আধ্যদরপন (দশ বর্ষ-_.. ৬ সংখ্যা 
তিনি যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমাদেন 
পুজ্য। তুমি গুকের জগ্মকথা জিজাস! 

করিয়াছ-_জিজ্ঞ।সা করিয়াছ তাহার জননী 

কে? তপশ্তাতেই গুকের জন্ম, ব্যালদেবের 

তপশ্চর্যাই তীহার জননী ।. ইন্দ্রিয়সংযমই 

একমাত্র তপত্ত। ৷ ভ্রমেও যর্দি একবার চিত্ত 

উন্জিয়ের দিকে ঝুকিয়া' পড়ে তাহা! হলে 
সমন্তই ন্ট হয়! যায়। যিনি উন্ত্িসংবম 

করিয়াছেন, নিদ্ধি তাহার করতলগত | সহ. 

ভাশ্বমেধই কর) আর শত শত বাজপের 

যাগই কর, তপস্তার কণিকাম|ক্র ফলও 

তাহাতে লাভ হইবেনা। কঠে।র তপশ্যার 

ফলে বাসদেন শুকের- মত পুত্র লাত 

কনিয়াছিলেন | শীঁকের শআশ্চর্যা জন্মকখা 

মহবি মার্কণ্েয়ের কাছে আমি শুনিয়াছিলাম। 

পুর্বে 'বলিয়া রাখি, যে অসংবতচিত্ত সে 
কণনও গুকদেবের জন ও তপশ্যাণ কথা! 

শুনিয়াও বুঝিতে পারিবে না” এই নলিয়া 

পিতামহ ভীগ্ম সেই অপূর্ব কাহিনী বর্ণনে 

প্রবৃত্ত হইলেন। ৃ টি 

দুমেরশূঙ্গে এক মনোরম কণিকারপুশ্পেয় 

উপনন আছে। সেখানে মহাদেব টৈলসুত| 

উম! ও ভূতগণকে সঙ্গে লইয়া একবার বিচায় 

করিতে আসিয়াছিলেন। শুমেরশূঙ্গে বঙ্গ্ধি, 

রাজরধি, দেবা গদ্ধরর্ব, অপ্সরা প্রভৃতির 

আসভ্ভাব নাই। দেলাদিদেন উপস্থিত আছেন 

জানিয়া পুত্রাকাক্ষায় ব্যাসদেব এখানে 

তপস্যা! করিতে আগমন করিলেন। মেকি 

হ্বকঠোর তগহ্য। ! ব্যাসদেষের তাটুট সম্বল, 

তগন্তাঁয় মছাদেবকে তৃষ্ট করিয়া তাহার নিকট 

হুটতে এমন পুত্র মাগিয়া লইবেন, যে পুত্রের 

ধৈরধ্য ও বীর্ধী পৃথিবী, সলিল অগ্মি, বায়ু, 



আশ্বিন ১৩৩১ ] 

বা অসতরীক্ষের মত|হয়। এই সম্বল্প করিয়া, 

যোগধরশ্পরায়ণ হুয়া কেবলমাত্র বাযুভক্ষণ 
পুর্ধক শত শত বৎসর ধরিয়! ব্যাসদে 

দারুণ ' তপস্ত। করিতে লাগিলেন । কিন্তু 

আশ্চর্যের বিষয়, সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় তাহার 

গ্রাণহানি ঘটিল না--কিন্বা তিনি বিন্দুমাত্র 
গ্লানিও অন্থভব, করিলেন না। তাহার 

একা গ্রতাদর্শনে ত্রিতুবন স্তত্ভিত হইয়। গেল। 
মহ্র্ষি মার্কতেয় বলেন, এই সময়ে তীব্র 

তপন্তার - ফলে ব্যাসদেবের -শরীরে এমন 

তেজের সধশর হইয়াছিল যে, সে তেজ যেন 

আর তাহার শরীরে ধরিল না--অগ্নিশিখার 
ম্যায় তাহার জটাজালকে বাণপ্ত করিয়া 
উহ। মস্তকের চারিদিকে শোভ! পাঈতে 
লাগিল। এখ: ও আমর! দেখি, ব্যাদেবের 

জটামগুল যেন অগ্নিশিখার মত জলিতেছে। 
উচছা! তাঁহার সেই তপন্তার ফল। 

ব্যাসদেবের তপন্তায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব 
তাহার নিকট বর প্রদানের জন্য উপস্থিত 

হইলেন। দেনদিদেবের কণ্ঠে একগাছি 
কর্ণিকারফুলের ;লা-_যেন পূর্ণিমার জ্যোংস্গার. 
মত জড়ায়! রাহয়াছে। তাহার প্রসন্ন ও 

প্রশান্ত মুস্তি দেখিয়! ব্যাসদেবের হৃদয় জুড়াইয়! 
গেল। মহাদেব বলিলেন, "ভূমি, জল, অগ্মে, 

বাযু এবং আকাশ যেমন শ্তদ্ধ, সর্ববা।পী ও 

নির্ল, তোমার তেমনই শুদ্বপ্বভাব একটী 

পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে ।. তোমার এ পুত্র 

সর্বদা ব্রন্মভাবে ভাবিত, ব্রহ্ধার্পিতবুদ্ধি, 

্রহ্মাত্আা। ও নিরস্তর ব্রহ্মলগ্র রহিবে। ইহার 

তেজে ত্রিভূুণন আপুর্ণ হইবে এবং ত্রিলোক 

তাহার যশোগান করিবে।” 
মহাদেবের নিকট বরলাঁভ করিয়! 

ব্যাসদেবের মনস্কামনা পুর্ণ হুইর। ইহার 
গর একদিন তিনি বস্ঞোর অগ্নি উৎপাদন 

২৩ 

গুকদেবের জগ্মকথা... 

করিবার অন্ত ছুইখণড অরণী লইয়া মহন 
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করিতেছেন, এমন সময় রূপে দশদিক আলো 

করিয়! ত্বতাচী নামে অগ্মারা সেখানে উপস্থিত 
হইল। বনমধ্যে অপ্চারাকে দেখিয়া ব্যাশদেন 
সহসা. কামে পীড়িত হইরেন। অগ্চরা 
ধষিকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গুকীর রূপ ধারণ 

করিল । ব্যাসদেব তাহার স্নুখে্ট অপ্সরাকে 

রূপান্তরিত হইতে দেঁখিলেন বটে, কিন্ত 

তথ।পি তীহার উদ্দাম মনোবেগ নিবৃত্ত হইল 

না--উহ! যেন তাহার সমস্ত শরীরে ছড়াইয়! 

পড়িল। খাবে নিরতিশয় ধৈরধা সহকারে 

এই মনে'ভানকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা 
করিলেন, বিক্ষিপ্ত মনকে ফিরাইয়! আনিতে 

প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তথাপি--ব্যানছেবের 

ভাষাতেই বলিতে গেলে--“ভাবিত্ব।চ্চ ভাবস্ঠ 

ঘ্বতাচ্যা বপুষা হৃত£ঃ*-যাহা হটবার তাহ! 

হইবে বলিয়াই যেন দ্বতাচীর রূপ তাঁহাকে 
আকর্ষণ করিতে ল।গিল। কিন্তু ব্যাসদেব 
তখনও আত্মশাসন হইতে নিবৃত্ব হইলেন না--. 

কিম্বা অরণিমন্থনও ছাড়িয়া দিলেন না। 

এইরূপ সংঘর্ষের ফলে খবির তেজ অধঃস্থিত 

অরণিতে সঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে 

বিন্দুমাত্র শঙ্কিত বা সম্কুচিত না হইয়! 

পূর্বব শরণি মন্থন করিতে লাগিলেন। 

অরণি দ্বারা ন্যাসদেবের তেজ মথিত, 

হওয়ায় মাযোগী গুকদেব আবিভূতি ঠঈলেন। 

বজ্ঞভূমিতে যেমন পবিত্র যঙ্ঞাগ্রির আবির্ভাব: 
হয়, তেমনি বনভূমি আলোকিত করিয়! গুঁক- 
দেব পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ৮পিতার, 

মতই তাহার তেজঃপু্জ শগীর--ধূমহীন অচঞ্চল 
অগ্নিশিখার মত তীহার.চিত্ত সমাহিত। শুক- 
দেব জন্মিবামাত্রই- মেরুবাহিনী সরধুনী স্বরূপে 

আসিয়! ত।হার অঙ্গ সংস্কার করিয়৷ দিলেন। 

তরুণ ব্রহ্মচারীর * জন্ত সহংস| অস্তনীক্ষ হইতে 
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দণ্ড ও অজিন ভূমিতে পতিত হইল। শুকের 
জন্মে স্ুমেরুপৃষ্ঠে যেন আনন্দের কোলাহল 

পড়িয়া গেল। গন্ধর্ধের৷ গাছিতে লাগিল, 
অপ্চরারা নৃত্য করিতে লাগিল, পবনদেব দিব্য 
'পুশ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেদ, গম্ভীর নাদে 

দেবছন্দুতি বাঝিয়! 'উঠিল। উন্দ্াদি লোক" 
'পাঁলগণ ত্রহ্ধধি ধেঁধধি প্রভৃতি সকলেই শুককে 
দেখিবার জন্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। শুক 

দেবের জন্মমাত্রই স্বয়ং মহাদেব জগজ্জননী 

উমাকে সঙ্গে লইয়। সেখানে উপস্থিত হইয়। 
. তাহার উপনয়ন সংস্কার করিয়া দিলেন। উন 

ব্র্চারীকে কমগ্লু ও দিব্য কাধায় বন্ত প্রদান 
করিলেন । তখন সহুস। চারিদিক হইতে সহস্র 
সহজ শুক, হুংস, সারস প্রভৃতি পক্ষী আসিয়া 

স্ুককে প্রদক্ষিণ করিয়! উড়িতে লাগিল। 
“জদ্মমাত্রই শুকদেবের নিকট বেদ ও উপ- 

নিষদ্ সমূহ মুতিমান হইয়া উপস্থিত হইল। 

'দেবগুরু বৃহম্পতিকে তিনি আচাধ্য পদে বরণ 

করিয়। তাহার নিট বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস 
ও রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়! গুরু দক্ষিণ। দিয়! 

আবার পিাগার নিকট সমাবর্তন করিলেন । 

তারপর বালব্রঙ্ষচাযী শুকদেব সমাহিতচিত্তে 

স্থমেরূতে উগ্র তপন্তা 'আরস্ত করিয়! দিলেন। 

বালক .হইলেঞ তাহার সাধন! ও জ্ঞানের গুণে 

তিনি দেব] ও খধিদের মান্ত হুইয়াছিলেন। 

বাল।কাল হইতেই তাহার দৃষ্টি মোক্ষে আবদ্ধ 

থাকায় গার্থস্থ্যমূলক আশ্রমসমূহের প্রতি 

ক্টাহার কোনও রূপ অনুরাগ দেখ!| যায় নাই। 
এই হে] গ্ুকদেবের জন্মকাহিনী। আমর! 

সকলকে সমাঞিত চিত্তে উহার নিমিতত সমুহ 
'আ.লো5ন! ৪ ধারণা করিতে অন্নরোধ করি। 

জগৎ পাবন মঞাপুরুষ আম[দিগের মধ্য হইতেই 
আবিভূত হইবেন। কোন্ পিতামাতাকে 

আধ্যগপণ 

স্পইহ] বিজ্ঞানসম্মত কথ।। 

[ ১৭শ বর্ষ-- ৬ সংখা 

তিনি ধন্ত করিবেন, তাহ! কে জানে? ছুতাং 
তগন্তা। দ্বারা আত্মণ্ডদ্ধি করিয়! প্রত্যেক দস্পতী- 
রই ক্ষণজন্মা। পুত্রের আবির্ভাবের জন্ত সপ্রতীক্ষ 
হুইয়া থাক! উচিত। এক পুরুষের তপত্তায় 
ফল লাভ না হইলেও পুরুষান্ুক্রমে সঞ্চিত 
তপন্তার ফলে একদিন বঃশপাবন মহাপুরুষের 
আবির্ভারে কুলসম্ততি সার্থক হইবে -- এমন 

আশ! সকল গৃহস্থই হদয়ে পোষণ করিতে 
পরেন। 

পিগ্ডের জন মানুষ পুত্রকামন! করিয়। 
থাকে। পিগুদত। পুত্র পুর্ববপুরুষকে অধো- 
গতি হতে রক্ষ/। করে | কিন্তু মেটেই 
অধোগতি না হয়, কিন্ত! চিরকালের জঙ্য 
উর্ধগতি হয়, এমন একটী বংশপাবন পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিলে আর পিগার্থ-পুত্রের 
প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই শান্তর বলিয়! 
থাকেন, বংশে একজন আ.ত্মজ্ঞনী সন্যাসী 
জন্মগ্রহণ করিলে পূর্বপুরুষ পর্ধাস্ত উদ্ধার হইয়| 
যায়। ইহ! অটৈজ্ঞামিক কথ! নহে। ব্যক্তি- 
গত জীবনের সাধনা বংশসম্ততিতে অন্ববুস্ত 
₹ইয়] থাকে । পূর্ণ মানুষ একেবারে জন্মায় 
না। বংশসম্ততির ধার! ধরিয়া পূর্ণতার 
ক্রমিক অভিব্যক্তি হইতেছে, ইহ। আরা 
প্রকৃতিতে নিত্য দেখিতে পাইতেছি। পৃ্ণতাই 
প্রয়োজন। বংশের যে পুরুষে মানবজীবনের 
এই পুর্ণত্ব বিকশিত হইবে, সেই পুরুষ হইতেই 
প্রয়োজনাভাববশতঃ বংশসন্ততির উচ্ছেদ ঘটিবে 

. মচাপুরুষদিগের 
ংশাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার 

সত্যতা গ্রমাণিত হইবে। গ্রত্যেক পুরুষে 
এক একহী ব্যক্কির উত্তব হইতেছে বটে, 
কিন্তু বংশধারার সহিত উহার! বিচ্ছিন নহে। 
সমন্ত ব্যক্তিধারার সমষ্টিতে একটা পূর্ণ 
বাক্তিত্বের কল্পনা কর! যাইতে পারে। এই 
জন্যই হিন্দু পিতৃপুরুষের সছিত সম্বন্ধ ছেদ 
করিতে চায় না এবং এই জন্তই পুর্ণজ্ঞানী 
পুত্রের জন্মদ।ন কর! সমস্ত বংশধারারই লক্ষ্য ।, 

ংশধ।রার গ্রত্যেক ব্যক্তিরই এই লক্ষোর ভন্ত 
তগন্। ও স্বাত্বতাগ কর! অবশ্ত কর্তব্য। 



বেদান্তীর সাধন 

আত্স্বরাপের কখনে! বিকার হয় না--বিকার 

উয় শুধু হুক্মর্দেহের। ব্রহ্ম সমস্ত বিকারের 

অতীত। ব্রহ্মাণ্ড আমার দেহ, বায়ু আমার 

প্রাণ, বৃক্ষসমূহ আমার কেশ, নদীলমূহ আমার 

শিরা, পর্ব তসমূহ আমার অন্থিপঞ্জর ! 

কোনও কোনও জায়গার অনেকক্ষণ ধরে 

পূর্ববসন্ধা! থাকে, কোথায়ও ব! সহস৷ সুর্য 

টক্রবালরেখার উপরে উঠে পড়ে। তুমি 

মধাবন্থায় থেকে যেতে পার, কিন্বা। একে" 

বারে উঠে যেতেও পার-সে শুধু নির্ভর 

করছে তোমার ইচ্ছার উপর। যা! খুমী তা! 

করন! কেন! বাসনাই হচ্ছে শক্তি_ আলো, 

তাঁপ, বিছাৎ, শব--সকলের শক্তি। শক্তিরই 

ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ এ সব। জড় যে শক্তিরই 

বিকাশ, ত) প্রমাণ হয়ে গেছে । লাইব.নিটুদ্ 

বলেন, পরমাণুগুলি শক্তির কেন্দ্র মাত্র। 

আমি বলি, কঠিন জড় পদার্থও আমার ইচ্ছার 

বিকাশ। বরফও জল-_-জলও জল। আমি 

রূপ, আবার আমি রূপী। 

_ তুমিই তো। সব !--এই তাবে জেগে ওঠ! 

যোগদর্শন যে তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে 

সব্বাইকে তোমার কাছে আদতে ।হবে। 

ুযুয়াপথ নিয়ে মানুষ বড় গগ্ডগোলে গড়ে__ 

তায়) আসল পথ ছেড়ে অলিগলিতে ঢুকে 

পড়ে। ৪-_এই সংখ্যাটীকে যদি উপযূযপরি 

লাঁজিয়ে যাও, তাহলে একটা মালার মত 

হবে-_তার দুধারে ছুটা ছিদ্রপথ থ|কবে। 

এই পথ ছটা খুক্রার জন, শায়: বার বার 

ব্লছেন। এক ঝ্ঁক্তি বাঁ বছরপ্ধরে শান্ত 

পড়ে আর -ক্রিগাকর্প কয়ে এ ছটা খুল্বার 
হুতে। 

চেষ্ট। করছিগ। ক্গাম তাকে একট। সন্কেত বলে 
দিলেন। আঁ সে এসে তাকে বলছে, এই তলা 

সমগের মাঝে সেপ্রায় কাজ শেষ করে এনেছে: 

--এতদিন যে জায়গায় পৌছুতে পারেনি, আজ 

প্রায় তার কাছাকাছি এসছে। 

যার! স্ুযুয়াপথ খুলতে চাঁয়, তার! প্রায়ই 
বিপথে পরিচালিত হয়।. খেলে পরেই. খাস্জ, 

বস্ত গলনলী দিয়ে গলে পড়ে, পাকস্থলীতে 

যায়, অন্রজানের সঙ্গে যুক্ত হয়, পাঁচক রস 

সংগ্রহ করে, সমস্ত শরীরময় ছড়িয়ে পড়ে । এ. 

ক্ষেত্রে কিসে কি হয়, তা বুঝবার তে! কোনও 

দরকারই পড়ে না । ভূক্তবস্তর ব্যবস্থা আপনা 

থেকেই হয়। তেমনি যদ্দি আত্মান্থভৃতি চাও», 
তবে কেবল রাজযোগ সাধন: করলেই চলবে 

না। ঠিক ঠিক খাটতে পার যদি, তা হলে 
নুযুয়মার্গ আপনি খুলে যাবে। 

প্রাণসংরোধ করতে হবে বটে। কিন্ত 

কতকগুলি. নিরর্থক অনুষ্ঠান করে সময়ের 

অপব্যয় করছ কেন? কেবল অনুষ্ঠানেই 
কি সব হয়? তুমি বাধুধারণের দিক মন দিচ্ছ 

_চিত্বস্থৈর্যযের দিকে তাকাচ্ছ না। এমনি 

করে কি একাগ্রতা লাভ করবে? গ্রাণসংয্ 

করে মনঃসংঘম হবে )_-কিন্ত তার উলটে 

দিকটাও যেআছে। সকল সেগীই তোমাকে 

বোঝাতে চাইবেন যে প্রাণ স্থির হলেই মন 
স্থিরহবে। আমি বলি, মনস্থির কর, প্রাণ 

আপনি স্থির হয়ে আসবে। 
রাম আরম্ভ করেছিঙ্সেন উল্টো দিক 

অনেকে অনেক কথা বলা সত্বেও 

ব্যাপারটা তিনি, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে 
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লীরেননি। তিনি চিত্ত:সংরোধ করলেন, 

প্রাণ,সংরোৌধ আপন হতেই হয়ে গেল। 

একবার তিনি সমান কর্ততি গিয়ে ডুব 

দিলেন। তীর সঙ্গীরা স্নান করাছল, নান 

সেয়ে তারা রামকে খুঁজতে গিয়ে দেখে 

পতিনি নাই। সবাই মনে করল, তিনি হয়ত 

ডুবে মরেছেন, নয়তো! কুমীরে তাকে নিয়ে 

গিয়েছে। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। 

অনেকক্ষণ পর রাম যখন উঠে এলেন, 

তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। কেবলমাত্র 

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে গ্রাণসংরোধ করা যায়। 

তুমি যেন আত্মন্বরূপে সমাহিত-ব্রন্মের 

সহিত তুমি এক হয়ে গিয়েছ-_এই ভাবটা: 

ধারণা করতে চেষ্টা কর দেখি। প্রাণবায়ু, 

তো তোমার দাসানুদাস-তুমি যে বিশ্ব-প্রাণের 

নিরন্ত।! তুমি সন্মোহিত হয়ো না-_নিজকে 

অপমোহিত কর! ম1 যখন ছেলেকে কোলে 

নিয়ে আদর করে বল্তে থাকে, “ওরে 

আমার মণি-_-ওরে আমার যাছু*-তখনি 

ছেলেকে সন্মোহছিত করে ফেলে। সে ছেলে 

তখন থেকে ছাড়ে-হাড়ে, 

প্যহু” হয়ে ওঠে। 

“মণি” আর 

জাগে ব্রহ্ষত্বরপ ! বিশ্বরাজ | ব্রঙ্গাণড- 

গতি ।--আত্মোপলব্িই হচ্ছে আঁদল কথা। 

শববিভার সবিতা--জ্যোতির জ্যে(তিঃ_-তাই 

যেতুমি! তুমি স্ত্রীকি পুরুষ, রাজ! কি 

ফকির, ধনী কি গরীব-_এ সব কি কথা? 

তুমি নিজকে য৷ ভেবেছ-_তাই হয়েছ। নিজকে 

বর্ম বলে ভাবনী কর। তাই হবে। একট। 

ঘড় খাড়া কর্তে বহুক্ষণ লাগে, কিন্তু তাকে 

মাটাতে ফেলতে কতক্ষণ? তুমিই কতর্িন 

ধরে এই কারাগার গড়ে তুলেছ__আজ 

ধুলায় কুটির়ে. দাও ওকে) তুমি যে 

ভধাদপণ  [১৭শ বর্--৬ষঠ সংখ্যা 

দেবাদিদেব।' আত্মস্বরপে জেগে ওঠ-- 

জ্যোতির ক্োতিতে ঝাপ দাও! দেখ, 

বিশ্বব্র্গা্ড তোমার সামনে বিস্তার লাভ 

করছে! | .. : 

ুর্্য ওঠেনি কিন্তু উঠবে--এই সময়টা 

ভারতবর্ষে বড় মনোরম- প্রাকৃতিক দৃশ্ত বড় 

গভীর। এই সময়ে একবার চিত্ত স্থির 

কর্তে পারলে অনুভূতির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ 

কর! যায়। ডাগ্ডাগুলি খেল্তে হলে আগে 

গুলিটা মাটাতে থাকৃতেই আস্তে আঘাত 

করতে হয়। সেট! গন একটু লাফিয়ে ওঠে, 

তখন কসে এক ঘা ছ্থিতে হয়, আর অমনি 

ৰেৌ। করে সেটা! শুন্তে উঠে গড়ে । তেমনি 

কোনও রকমে মনটাকে একটু চাঙা করে 

তোঁল, তার পর তাকে উধাও করে ছুটিয়ে 

দাও--শেষে একেবারে প্রপঞ্চাতীত ধানে, 

ব্রহ্ম হয়ে যাও । ভোরের হাওয়া, পাখীর, 

তান, নদীর গান-_-এই সব হুল উদ্দীপন 1 

তার পর হৃর্যা উঠতে থ/কুক্-_ তুমিও প্রথব- 

গান কর-_ভাবে মত্ত হয়ে গাও শুধু! হৃূর্যোর 

দিকে তাকাও, সে যেন তোমার দপম। কোনও 

দ্বৈত নাই সেখানে । সবার উপরে আমি 

-সোহহম! ওদেশের মেয়েদের আংটাতে 

ছোট ছোট আঙ্নন। বসান থাকে। মেয়েরা 
তাতে তাকালে আয়ন! দেখতে পায় না. 

দেখে নিজেদেরই মুখ-য্দিও, সেটা বাইরে | 

কিন্ত বাইরে দেখেও তার! জীনে, এ তাদেরই 

মুখ। তেমনি বেদাস্তী গুর্াকে বাইরে 

দেখেও জানেন, এ তারই প্রতিরপ। আমি 

সবিতারও সবিতা! ও সুরধ্য তো আমার 

ছাঁয়। মাত্র! আমি প্রণবের বাচক--ভাষায়, 

ভাবে, কাজে আমি সেই [: | 

ছেলেকে ডাকছ, পাছা, এসে। তো।*- 
কথায় কোনও জোর নেইএ. একটা! হলে 
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বহুদিন কাছছাড়। হয়ে ছিল, শ্চাকে দেখবার 

জন্য তুমি ব্যাকুল ছিলে, সে যখন আস, 

তখন তুমি বলে ওঠ_-”ওরে বাছা, আয়রে 

খ্আয়।”-_সে ডাক ধেন তোমার শিরায় শিরায় 

» বোমে রোমে । তুমি আকুল হয়ে ছুটে 

গিঠে তাকে জড়িয়ে ধর | এঈ ভচ্ছে হৃদয়ের 

ভাষা । এমনি গ্রাণ দিয়ে প্রপবগান করতে 

হবে। আচ্ছা, আত্তেই সুরু হোক না। 

প্রথম শ্বর বেকুবে ক থেকে, তারপর বুক 

থেকে, তারপর ক্রমে আরও নীচে--শেষে 

মুলাধার থেকে । তার পর বিছান্ময় স্পন্দন. 

দুযুয়পথ খুলে গেল! নিখাস ছন্দোবন্ধ হয়ে 

এল-_-সকল বাধির বীজ দুর তল! চন্দ্রের 

সঙ্গে স্র্যোর যে সম্পর্ক, বেদ।স্তী জানেন, 

কুর্যযর সঙ্গে তার সেই সম্পর্ক। চন্দ্রের 

আলে নিল্গন্ব বলে মনে হয়, কিন্ত বাস্তবিক 

তার আলো সুর্যের কাছ থেকে পাওয়া । 

তেমনি সৃর্ধয নিঙ্গের আলোতে জ্যোতিম্মান 

ম্চন হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তার মহিমার 

মুলে আমি। 

স্বপ্নে তুমি কত কিছু দেখ। মনে কর 

একট| বিজলী বাতি দেখলে। আলো! ন! 

হলে তো তুমি কিছু দেখ তে পাও না-
্বপ্ 

তো! আলোও ছিল না । তাহলে বিজলী-বাঁতি 

দেখলে বা হীরার টুকরা দেখলে কোন্ 

আলোকে ? সে আত্মারই আলো--তোমারট 

আলো। শপে যেনুধোর দীপ্তি দেখ, সে 

তোমারই দীপ্তি। আমার মহিমাতেই হৃুর্যের 

মচিমা-_এই হচ্ছে বেদাস্তীর অনুভূতি । 

জড়জগতে হৃরধ্য হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক । 

ভাট কুর্যোর দিকে তাঁকিয়ে আমি বুঝ তে 

পারি--আমিই জ্ঞান- *জ্যোতিঃ। র্যা শক্তির 

প্রতীক, তার শক্তিচ্ষেই গ্রহমগ্ুল আবর্তিত, 

জগং প্রাণময়। 
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আর এক্রকমে গ্রণবের অনুভূতি করা 

চলে। অ অর্থে লত্বা_ রণ । উ. অর্থে: 

জোতিঃ) জান) ম অর্থে আনন্দ। এই 

ওষ্কারেরই স্ুনর্ণময় সঙ্েতলিপি হচ্ছে সৃুর্যয। 

ওম্ হচ্ছে শব্দ, সুর্যা হচ্ছে তার স্থুল গ্রত্তীক- 

ঢুই.ই আমার প্রতিণিম্ব। 

হুর্ধের মাঝেই তো শোভা, শক্তি, 

জ্যোতিং! কি উজ্জ্বল, কি মহান!_এই 

তে! আনন্দের রূপ! অন্ুতৰ কর-_আমিই 

সভ্য-_আমিই জ্যোতিঃ! সকলই আমার-. 

সবই আমি! 

সৎ চিৎ, আনন্দ! হূর্যা আমার ক্ষুদ্র, 

স্থল বিক্ৃতরূপ মাত্র । আমি গ্রণবের উপাসক 

নই-_গ্রণব আমার উপাপক। আমিই 

হূর্য্য__শ্বর্গে মর্ত্যে সমস্ত পিগুই আমায় 

প্রদক্ষিণ কর্ছ। নির্ব্বিকার-_অনন্ত ! আমার 

সুখে বিশ্বগৎ আবর্তিত_-তার রূপের 

পসরা মেলে দিয়েছে--আমি যেন দেখি, 

তার সব দেখি! আমার জন্যই তে! সুর্যের 

আলো ! খুষ্টের হৃদয়, সেক্ষপীরের প্রতিভা, 

প্লেটোর মনীষা--আমার মহিমাতে এর! 

সঞ্জীবিত--আমার জ্যোতিঃতে পরিতৃপ্ত । 

হ্য্য আছে বলে লোকে জীবনীশক্তি অন্থতব 

করে; বাস্তবিক আমার উপস্থিতিতেই গ্রাণ 

উৎসারিত। 

'জ্যোতিঃর লোতিঃ, সবিতার সবিতা! আমি 
- আমাকে আশ্রয় কর, অ।মি রাজাধিরাজ । 

আমার স্তা-সমুদ্রে তরঙ্গ এই সব। আনি 

কুহুমের শোড1--উযার হাসি) বীরের 

বীরত্ব আমি। আমার উচ্ছা্ডেট, জগৎ চলছে__ 

আমার রাজমহিমাতেই - সকল . জীবের অক্প- 

সংস্থান হচ্ছে-+আমার ইচ্ছায় পৃথিবী আবর্তিত 
ছচ্ছে। 
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'হসন কামনা, কুদ্রত্থের অভিমান আমার 

লামনে এসে দাড়াবে? জামার শুষ্সতার 

বাসন! কামনার স্থান নাউ! কম জ্রোধাদি 

বৃত্তি খবাধারর বসত _আখোকের নয়। )আমি 

চুর মতে সন্ধত্র বাণ তয়ে হাছি--অ।মি 

গাক্ষিশ্বূপ| জেনে বীপ্ততে আমি-_আপ|র 

অধ্যাততম পাষণ্ডেও আমি। তোমার ঘ। কিছু 

কামনা-_সব্ট তো আমি! বজ্ের গর্জানে 

আহি-_সমুদ্রের তরঙ্গে আমি! ফ্রাঙ্কলিন 

নিউটন, ফেলভিনের মনীধায় আমি-_গ্রবক্তার 

স্বদয়ে আমি! রূপের প্রশ্নধণ আমি-আবার 

অখিল দৃশ্ের মূলীভূত আমি। 

এমনি আবেগ নিয়ে গ্রণবে এই সমস্ত 

দেখবে--সাধন ভাবের আরোপ বর। 

রহতা-প! রং, টা ১১২ 

টা ৬ 
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সহজ। এই গাও, এই নিয়ে বাচ-- 

ব্ষণীর্ষ্যে দীপ্ত হয়ে চল । যে কামনা! মহৎ 

নঞঃজ, তার কাছে নতি স্বীকার করলে কেবল 

আত্মসগ্মান বৌধেরই অতাব প্রমাণিত হয়। 

লোকে[ত্বর মহিমা ও অন্ুতব নিয়ে বিচরণ 

কর। এর মাঝে সংনারবাসন! বদি এল্পে 

উ*কি দেয়, তবে কি ছাই প্রণব জগ করছ? 

যুয়া পথ নিয়ে বা সত্রার পদ্ম নিয়ে মাথা 

ঘামাতে যেও না সবই তোমার আপনি হবে। 

একদিন অ।শ্্যা কল পাবে। কেবল ভয়, 

ভাবনা, অগন্তি_-এইগুলি ছেড়ে দাও। পূর্ণ 

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। জগৎ আপনি তোমার 

কাছে ছুটে আনথে। আ্বাকাবংক! গোলক 

ধাধার পথ ধরোনা” তাহলে পন্তাতে হবে | 

* স্বামী রামতীর্থ 

জের [ অনুমানশবিত্তি ) 
কারিকাকার বলিতেছেন, “অনুমান লিঙ্গ- 

লি্দিপূর্বক ।' গেটাযুট এই লক্ষণের তাংপর্ধা 

কি, বলিতেছি। লিঙ্গ অর্থ চিহ্ন, হেতু। যদি 

টা ব্যাপায়ের মাঝে আমর! এমন একটা 

সম্বন্ধ দেখিতে পা, যাহাতে একটা থাকিলে 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে আয় একটাও আছে 

বলয়! বুঝ। যার, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 

বা/পায়কে শোযোজ্ত বা(পারের চিষ্ন ব। পরি- 

চান্রক বলিতে পারি। অনেক সময়ে দূর 

ছ£ইডে আসন দেখা যায় না। কিন্ত ধের 

উপরে উঠে বাদি থেখা যাইতে পায়ে। ধোয়া 

দেখিয়। আমর! নিশ্চয় বুবিতে পারি, উহার 

মূলে আগুন আছে । আমাদের এট জ্ঞানের 

কোথার়ও বিপর্যার হয় নাই। হুতরাং 

ধোয়।কে আমর] অনায়াসে আগুনের পরি- 

চাঁয়ক, চিহ্ন ব লিঙ্গরূপে ধরিয়! লটতে পারি। 

ধের সঙ্গে আগুনের ধে এই স্বাভাবিক 

সম্বন্ধ, ই! একটা! সার্বভৌম ব্যাপারসবার 

বার দেখায় এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে একট! 

বদ্ধমূল সংস্কার আছে। কারিক।ক!রের তাহা 

এ নঘবন্ধে আমাদের পলিঙগ""জান উদ্মিয়াছে | 

কিন্ত এমন একটা গধারণ জান খকি-' 



আদিল) ১৩৩১ ] 

লেই বড় কিছু আসে ধায়না। আমাদের 
কারবার সাধারণকে নিয়া নয়, বিশেষকে 

 নিষ়্া।' আমাদের নিত্যকান কাজকর্খ চলে 
সাধারণ জ্ঞানের এক একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত ব! 

প্রয়োগন্থল লইয়া। ধোয়া আর আগুণের 
ঘাঝে যে একট! শ্বাভাবিক' সম্বন্ধ রহিয়াছে-_ 

এই সাধারণ জ্ঞানটীকে বিশেষ একটা ব্যাপারে 

প্রযৃক্ত হইতে দেখিলে তবে আমাদের জ্ঞানের 

কাধ্যগত সার্থকতা । যদি কোথায়ও ধোয়া 

দেখি, তাহ! হইলে তাঁমনি পূর্ববদৃষ্টের সংস্কার 
বশতঃ আগুণের কথা মনে পড়িয়! যাইবে। 

তখন হয়ত বলিব, যখন ধেশয়! দেখিতেছি, 
তখন নিশ্প্ঈ আগুণ আছে। আগুণ আমার 

প্রত্ক্ষের সামিল নয়, তবুও তান্বার অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে অযার সংশর নাই--আমি নিশ্চয় 

জানি, আগুণ আছে। এই আগুণের জ্ঞান 

অন্ুমঃনবলে সিদ্ধ হইল। কিন্তু জনুমান 

কেমন করিয়! হইল? প্রথমতঃ আমার মাঝে 

ছিল, আগুণ আর ধোয়ার ম্বাভাবিক 

সম্বন্ধের সাধারণ জ্ঞন ব1 প্লিঙ্গ”জ্ঞান। তার 

পর সেই আগুণের লিঙ্গ ধোয়াকে বিশেষ 

একস্থানে প্রতাক্ষ করিলাম, তখন সেই বিশেষ 

স্থুলের প্রত্যক্ষ উল আমার প্লিজি*-জ্ঞান। 

( লিঙ্গ যাভাতে আছে, তাহ।ই লিঙগী।) 
তারপর পূর্বসঞ্চিত “লিঙ্গ”-জ্ঞান আর বর্ম! ন- 

লব্ধ গ্লিঙ্গি*ভ্ঞান--এই হুইটাকে মিলাউয়া 

আমাদের নৃতন ' একট! জ্ঞান হইল-্" বর্তীমাগ 

বিশেষস্থলীয় আগুনের জ্ঞান। এই হইল 
অন্ুমান। ইছাই বুঝাতে আচাধ্য লক্ষণ 

করিলেন, প্অন্ুমন লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বক |” 

কৌমুদীকার এই কখাটাকেই ভায়ের 
পরগ।যাপ বাক্ত করিয়াছেন । অনুমানবি51র 

স্ায়ের হুষহতম 'অংশস্ভারতীয় প্রতি 2 

মাংখ্যতবকৌমুদী ' উঠ ও 
শ্ 

চষ্ান্ত নির্শন। আমাদের এ খুটানাট 
বিচারের 'প্রয়োজন নাট, অল্প কখার় আচার্যোর 

মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই 
যথেষ্ট । এই আক্কট আচারধ্যের উন্লিখিত 
গাঁরিতাধিক শব সমূহের ব্যাথ্যা গ্রয়োজন। 

ব্যাপ্তিজানই অনুমানের মূল। “বাপা ও 
ব্যাপকে ধে সন্বন্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি। কথাটা 

এইট । পূর্বোক্ত আগুন আর ধোয়ার দৃষ্টাস্তঃ 

গ্রহণ কর! যাউক। আমরা! যেখানে যেখানেই 

ধোয়া দেখি, সেখানে সেখানেই আগুন 

দেখি। তাচা হুঈলে বলিতে পারি, ধূমেব 

যত স্থল, আগুনেরও তত স্থল। এমন 
স্থল খুলিয়া পাইব না,যেখানে ধোঁয়া 

আছে, অথচ তাহার মূলে আগুন নাই বা 

ছিল না। তাহ! হইলে একথাও বলিতে পারি, 

আগুন ধোরাকে যেন ্যাপিষ্তা 

রহিয়াছে__মাগুনের কবগ ছাড়াইয়! যাওয়। 

ধেয়ার সাধ্য নযর়। আগুন, ব্যাপিয়া 

থাকে বলিয়া! উহার নাম রাখিলাষ 

ব্যাপন্ত । আর আগুন ধোয়াকে ব্।পিক্স 

থাকে; ধোরা আগুনের এল[কার ভিতরে 
থাকে বলিয়। তাহার নাম রাখিলাষ 

ব্যাপায ॥। এই ব্যাপক আর ব্যাপ্যের যে 
অবিনাভাব সম্পর্ক, অর্থাং একপন যে আর 

একজনকে ছাড়িয়! থাকিতে পারে না, 

বহারই নাম হইল ল্যান্তি। 

কিন্তু এই ছাড়িয়া না থাকা সব্বস্কে 

একটা কথা বুবিতে ইবে। ন্যাপ আর 
বাপক দুই ই ঠিক সমান পঞিসরের নয়। 
হুতর|ং কেহই যে কাহাকেও ছাড়িয়া! থাকিতে 

পারে না, এমন কথা নয়। উহাদের মাঝে এক 
জনের যহট! একনিষ্ঠত। আছে, অপরের ৩৩ 
না পূর্বেই বলিয়!ছ, বগা ব্যাপকের 
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খলাকায় মাধে-যেষন ধোয়া আগুনের 
(এলাকার মাঝে। এ কথ। হইতে এই বুঝি, 
ধোয়ার 'অবস্ত গণ্ভী-ছাড়াইস্। যাইবার উপায় 
নাই, কিন্তু আগুন ওর্ধায়ার গণ্ডীতে বীধা 

নয়। যার এলাকায় আমি থাকি, সে আমার 

' চেয়ে বড়; আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি 

জারা [ ১খার্বন্চলাখা 

পড়ে? সকলেই, বলিব,. ব্যাপ্যের। মে.যেন্ 
পতিব্রতা স্ত্রীর. মত। আমর! .বাপাকে 

দেখিলেই বুঝিব, সঙ্গে বাঁগক আছেই। কিন্ত 
ব্যাপককে দেখিয়। সে কথ! বলিবার থে 

'ঈাই'; সেব্যাপ্যকে সঙ্গে করিয়। থাকিতেও 

পারে, না-ও থাকিতে পারে। নুতর।ং ব্যাপ্য 
না বটে, কিন্তু দে আমাকে ছাড়া অন্তাত্রও 

থাকিতে পারে।. যেমন উপরিউক্ত দৃষটান্তে, 
ধোয়া আগুন ছাড়া থাকিতে পারে না, 
কিন্ত আগুন ধোয়া ছাড়াও থাকিতে 

গাঁরে। যেমন একট! তপ্ত লোহার গোল! ; 
সেখানে আগুন আছে, কিন্তু ধোয়া নাই। 

ব্যাপ্য আর ব্যাপকের সন্বন্ধট! যেন স্ত্রী- 

পুরুষের সম্পর্কের : মত। স্ত্রী বহুম্ব।মিক 
হইতে পারে না, তাহা হইলে ব্যভিচার 

ঘটিবে, কিন্ত পুরুষ উপরিউক্ত একটা স্ত্রী 

ছাড়া অপর স্ত্রীকেও আশ্রয় দিতে পারে 

স্ত্রী ছাড়াও -তাহার গতি আছে। 

ব্যাপা আর ব্যাপকের মন্বন্ধ তাহ! হইলে 

ছুইরকমে বুঝিতে পারি। উভয়ের মাঝে 

অআবিনাভাব সম্বন্ধ ) কিন্ত সে কেমন? যেখানে 

বাপ্য আছে, সেখানে তাহাকে আশ্রয় 

দিবার জন্ত বাপকও আছে-_-এই একদিক 

দিয়া দেখিতেছি, ছজনের ছাড়াছাড়ি নাই। 

ইহাকে বলে অন্মস্ম-ন্যাপ্তি। আবার 
দেখি, ব্যাপক যেখানে নই, আশ্রয় অভাবে 

ব্যাপ্যও সেখানে নাই; ছৃইয়ের মাঝেধে 

গ্বাভাবিক ধোগ বা অবিনাভাব, এ-ও 

তাহার একট৷ দৃষ্টান্ত স্থল, একজনকে ছাড়িয়া 
জার একজন থার্টকতে পরে না। ইহাকে বলে 

ব্রযাতিক্পেক ব্যান্তি। 

কিন্ত এই ছুই প্রকার ব্যাণ্তির মাঝে 

জারা আছুগত্য আমাদের বেশী চোখে 

দেখিয়া ব্যাপকের অস্তিত্ব পম্বন্ধে যেমন 

নিঃসংশয় হওয়া যায়, ব্যাপক দেখিয়া ব্যাপ্যের 

অস্তিত্ব মন্ত্রন্ধে তেমন নিঃসংশয় হওয়া যায় 
না। অতএব, বুগ্য হইয়। দ্বীকার করিতে 

হয়, প্রম! বা নিঃসংশয়জ্ঞানের পক্ষে ব্যাপ্যই 

কারণ ॥ এইজন্ত খ্যাপ্যের আর এক নান 

ভিনঙ্ বা হেতু থা সঞন্ন.। হেতু ধরিয়! 
যাহাকে জানি, সে হচ্চল ব্যাপক ৭! লিনঙ্গী 

বজ্নাধ্য। পুর্বোজ দৃষ্টাস্ত অনুসারে, ধূম 
ব্যাপ্য, লিঙ্গ, ভ্লেতু বা সাধন; আর অগ্নি 
বা।পক, লিঙ্গী বা সাধা। ছুঈয়ের যে 

সহচ।রভাব, তাহাই ব্যাপ্তি।. এই ব্যাঞ্িবলেই 
অনুমন হহরা থাকে । | 

তারপর উপাধির কথ! । আমর! উপরে 
যাহা আলোচনা! করিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছি, 

অনুমানের পক্ষে হেতৃই গুরুত্তর কারপ। হেতু 
[নর্দোষ ন! হঈলে অনুনান নির্দে।ষ ভয় না। 

আনর! ব্যাপ্তি দেখিয়া! হেতু নির্ণয় করিয়া 
থাকি--যেমন ধোয়। আর আগুনের 

মাঝে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ দেখিয়। ধোয়াকে শ্েতু 

বলিয়া ধরিয়! লইলাম। কিন্তু আদলে ব্যাপ্ত 
নিরপণ কর! ব1 হেতু নির্ণয় কর] নির 
করে ভুয়োদর্শনের উপর। যেমন আগুন আর 
ধোয়ার সম্পর্ক স্বান্পলাল্স দেখিয়! 

আমাদিগকে স্থির করিতে হুইয়াছে। এই 
ভূয়োদর্শনের কোনও .একটা নির্দিষ্ট সীম! 

রা সন্কেত:হুইতে.পারে না। কাজেই হয়ত 



আখিন, ১৩৩১ ] 
ইহার মাঝে কোথায় কোথায়ও ভূল থাকিয়! 
ঘা্টতে পারে। ভৃয়োদর্শনে ধদি ভুল থাকে, 
তবে উহা! হেতুতেও বর্তাইবে। সেরপ স্থলে 
হেতু নির্দোষ না হওয়াতে অনুণানও নির্দোষ 
হইবে না। অন্থম/নের আকার ও প্রণালীতে 
কোনও দোঁষ ঘটিবে ন| বটে, কিন্ত উহার 

সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরোধী হইয়া দী।ড়াইবে। 
তখন অনুসন্ধ/ন কৰিলে হয়ত দেখিতে পাইব, 

হেতুটী যে আকারে আমরা উপস্থিত করিয়া- 
ছিলাম, উহাকে সে আকারে ধরিয়া! সিদ্ধান্তে 
পৌছিতে পারি না, উহার সঙ্গে আরও কিছু 
ঘোগ করিয়া দিলে তবে উহা দ্বার! 

নিদ্ধান্তে পৌহান যাইতে পারে । তখন বিচাঁর 
করিয়া! দেখিলে বুঝিব, সিদ্ধান্তের পক্ষে পূর্ব্ব- 

নিরূপিতড হেতু তো! প্রয়োজক হয় নাই, নৃতন 
যাহা জুড়িতে হইয়াছে, তাহাই প্রয়োজক 

হইয়াছে। এই প্রয়োজকের নাম উপান্খি। 
হেতু যদি নিজেই পিদ্ধ।স্তের সত্যতার পক্ষে 

যথেই্ না হয়, উপাধি জুড়িয়া দিলে '্চবে যদি 
তাহার ছারা নির্ণাত সিদ্ধান্ত সত্য হয়ঃ তবে 

সেহেতুকে নির্দোষ বলিতে পারি নী। এই 

জন্য হেতু নির্বাচন করিবার সময় সাবধান 

হইতে হয়-ষাহাতে হেতুর কোনও উপাধি 
প্রয্বোজন না হয়। সে দিকে দুটি রাখিতে হয়। 

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথ।ট। বুঝাইয়। বলিব। 

পূর্বে আগুণ ও ধোয়ার তৃষ্টাস্তে ধেয়াকে 

আমরা হেতু বালয়৷ ধরিয়! লইয়াছিলাম। 
তাহাতে আমাদের অন্গুমিতিতে কোনও 
গোলখোগ হুয় নাই। এক্ষণে এই দৃষ্টাস্তেরই 

পোধা ও সাধনকে বিপর্ধাস্তভাবে গ্রহণ করিয়া 

ঘর্থাং আগুণকে হেতু আঁর ধোঁয়াঁকে দাধা 

ধরিয়া লইয়া অনুমান করিতে গেলে যে ফল 

দাড়াইবে, তাহাতেই আমানের উপরিউক্ত 

৯৪ টু 

সাংখ্যতবকৌ মুদী 

দিতির 

১৮৫ 

বিষয়টা পরিশ্ফুট হইবে। আমরা দেবিব,. 
এরূপভাবে অনুমান করিতে গেলে গুধু ওই 
হেতুতে কুলায় ন-আমাদেব সিদ্ধান্ত প্রতাক্ষ- 

বিরুদ্ধ হইয়! দীড়ায। সুতরাং উপাধি দিয়া 
হেতুকে বিশিষ্ট করিয়া লঈতে হয়। 

ব্যাপারটা এই । মনে কর আগুন আর 

ধোয়ার সম্পর্ক ভূয়োদর্শনদ্বর। নিরূপণ করিতে 
যাইয়া আমি যেন বুঝিলাম, যেখানেই আগুন, 
সেখানেই পেশায় | ধোয়া ছণড়াগড যে আগুন 
থ।কিতে পারে, হয় আমি তাহা দেখি নাই, 
অথবা ব্য।প্রিম্মরণের সময় সে কথা আমার 

স্মরণ হয় নাই। এইরূপভানে দেখিলে শাগুনই 
হেতু হইয়া দাড়ায়, ধোয়া হয় সাধ্য । ইহার 
পর সমস্ত বিশেষ পিশেষ স্থলেই আগুনের 
গসঙ্গযাত্রেট আমি ধোয়ার অস্তিত্ব অনুমান 
করিন। এপ অবস্থায় যদি কেহ আমাকে এক 

থণ্ড জলস্ত অঙ্গাৰ বা উত্তপ্ত লোহার পি 
দেখায়, তখন কিন্ধ আমাকে গোলে পড়িন্ে 
হইবে । এনপ স্থলে আগুন প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
সুতরাং সেই ভেতুধাদে ধোয়।ও থাকার 
কথ! । কিন্ত এখানে আগুন ণাকিল, অথচ 
ধোয়। থাকিল নাকেন? এইরূপ বিচারে 
আমাকে বাধ্য হইয়া স্থির করিতে হয়, 
কেবলমাত্র আগুনই তাহ! হইলে তো ধোয়ার 
পক্ষে পরাণ কারণ নয়. পঠ্যবেক্ষণ করিয়। 

বুঝিতে পারিলাম, অনম্ত ধোয়া! হঈতে হইলে, 
আগুন থাক চাই বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 

আর্র ইঈন্ধন৪ থাক চাই । আগুনের সঙ্গে 
আর্জ ইন্ধন থাকিলেই তবে পায় হইবে। 
তাহা হইলে বাস্তবিকপক্ষে ধোয়ার 'প্রয়োজক 
আর্্র ইন্ধন, শুদ্ধ আগুণ নয়। ইছাঁকেই ললিখ 
উক্ত হেতুব উপাধি। এরপ ক্ষেত্রে আমার্ 
সিদ্ধান্ত নির্দোষ করিতে হইলে চে ঠূরও 
সংশোধন আবশ্ঠক । আমকে বলিতে হইবে, 
ধূম যদি সাধা হয়, তবে আর্তেন্ধনযুক্ত বন্িই 
তাহার হেতু । তখন জার সিদ্ধান্ত গোল 
হবে না । এই ছল আচাধী বলিতেছেন 
হেতু নির্বাচন করিতে - সাবধান! এযন চে 
হওয়া, চাই, যাহাতে কোনও উপ্রাধি না থাকে 
ধে নিজেই লাধ্য-সাধনে পর্যাপ্ত” 

মা ০৮৭-৯৮৫ 
শরস্থ ৬০ 



আলোচন। 

হাটি জার প্রলয় চক্রাকাঁরে মহাকালের বক্ষে 
আবন্তিত্ হুইয়! চলিয়াছে। সংবংসর কালেরই 
কণামাত্র। তাহার বুকে প্রকৃতির যে শ্া্টি- 

ধ্রলয়েয় লীলা, তাহা বিশ্বধারিণীর বিশ্বমুত্তিরই 

প্রতিরপ। বসস্তে প্রকতির জাগরণ-- প্রকৃতি 

তখন ছুকুমারী বালিক।, গ্রীষ্মে তাহার যৌব- 

নের খরদীপ্তি, বর্ষায় তাকার . গর্ভতা রমস্থুরা 
নারিকার মৃত্তি- আর শরতে তাহার কত 
আশা-আকাঙ্ষায় জড়িত পরিপূর্ণ মাতৃমুত্তি। 
বাহিরে এই রূপ যে দেখিয়াছে, সে অন্তরের 
সঙ্গেও তাহাকে মিলাইয়! দেখিতে চায়। 

সাধকের সেই ধাানতগ্সয়তায় প্রন্কৃতির মাঝে, 

হৃদয়ের মাঝে বিশ্বগননীর চিন্মযী মু্তি ফুটিয়! 
উঠে__মুগ্ময়ী প্রতিম! তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। 
অন্তরের অনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়! উঠে. 
নিতৃত সাধনায় যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা 
এক! ভোগ ন! করিয়া ইচ্ছ] হয় সকলকে 

বিলাইয়া দ্বিই। তাই ছোট-বড় সকলে 
_মিলিয়। মাতৃপৃ্গার আয়োজন। অতীতের 

£খজাল| ভুলিয়া, ভবিখ্ৎ মুখের আশ! 
তুলিয়া, অধিকার-অনধিকার বিচার না করিয়! 
ভাববিগলিত কণ্ঠে তারম্বরে লকলে ডাকি-- 
"মম 1" 

হহাশক্তির পুজার সকলে একত্র হটয়াছি 
ঘটে, কিন্তু চারিদিকে হখন অশক্তি আর 
িন্তের অসংখ্য পরিচয় পাই, তখন স্ব হইয়া 
সাবি, বাস্তবিক আমরা পুঞ্জার অধিকারী 
কি? আজ কর বৎসর ধয়িয়াই প্রান্তিক 
বিপ্লব বারা! মায়ের আগমন হুচিত হইতেছে। 

অজ্ঞান, বাঁধি, দাযি্য- এ তো আমাদেক 

সম্বংসরের সহচর, বোধ হয় এতদিনে ইছা- 
দিগকে নিয়তি বলিয়! অভ্যাস করিয়! লইয়াছি 
--কিন্তু তাহার পরেও মায়ের এমন প্রলয়ঙ্করী 

মুর্তি কেন? একি শান্তি, না প্রেকণ! ? জানি 
না- বোধ হয় ছুই-ই। ম1! যেন এই প্রলয়ের 

মৃণ্ভিতে ডাকিয়! বলিতেছেন, “্ম্যার তৃখা হু 

-ওঠ তোর! অলস নিদ্রাতুর পরোপজীবিয় 
দল | দেখ কিসে আমার ক্ষুধা মিটাইবি ! 

গুধু চালকলার নৈবেস্ততে আর বঝুলাইবে না, 

ছাগশিশুয রক্তপানে স্তবয।. মিটিবে না। 
বুকের রত্ত দিয়! আমার তর্গণ কর্-_সাহস 

কর্, ধৈর্য্য ধর। আত্মোৎসর্গ নছিলে আমার 

বরদ! মৃ্তি দেখিবি কি করিয়া! ? প্রাণ ঢালিয়! 

দে আমার সেবায়-_-দেখ. এক প্রাণের আহ- 

তিতে সহস্র প্রাণের আশীর্ব্বাদ ফিরিয়! পাস্ কি 

না। শক্তিতে ভক্তিতে বীর্যযবস্ত হ--তধে 
ন! তোদের মা বল! সার্থক 1 

আমাদের জড়ত লব দিক দিয়াই--তাই 
সব দিক দিয়াই আমাধিগকে নির্যাতন তে!গ 

করিতে হয়। আগ সকল বড়াই অতীতের 
তলায় তলাইঈয়। গেলেও ধর্শের বড়াইট! এখনও 

আমর! অ1কড়িয়! ধরিয়] রহিয়াছি। এটুকু 
আমাদের জীবনের সম্বল। কিন্ত আমাদের 

জড়ত্বের ফলে ধর্দেরও এখন মুমুযুপ অবস্থা । 
সমন্ত দেশ থুরিয়া দেখ, ধর্ম কেবল প্রাণহীন 
গতানুগতিক আচারে পর্যযবস্তি হইয়াছে। 

যেদন নিব্বধ্যভাবে চিন্াত্যাস মত আমরা 
সার করিয়| যাইতেছি, তেমনি অভ্যাসসত 
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ধর্থেপ নাহেও কতকগুলি কগরং মাত্র করিয়া 

ঘাইতেছি। অথচ আমাদের ধর্শগ্রাণত। 
সঙ্গেছ করিবার যে নাই--তাহ! হইলে 
সনাতন তায়তবর্ধ আকুমারিক1 হিমাচল পর্বাস্ত 

শিহরিয়। উঠিবে__গালাগালিতে তোমার 
চৌনদপুরুধাস্ত করিয়! দিবে। রকম দেখিয়া 
ফোন ফোনও বিজ্ঞ দেশহিতৈষী মনে করেন, 
ধর্দের বাতিকটা আরাম ন! করিলে আর 

এ দেশের ভরল! নাই। ইহার! সকলের 
উপয় এক কাঠী উচাইয়! গিয়্াছেন। এ 
কথ! কি কেহ বোঝে না থে ধর্ম কাপুরুষতার 

নামাস্তর নয়, স্থাণুত্ব লাভ কয়া উহার 
আমর্শ নর়। অর্থ ভোগ, মোক্ষ সমনই ধর্দের 

তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত---এই তে! ভারতবর্ষের 

চিরস্তন শিক্ষা । অস্তরিহিত শক্তিই বহির্জগতে 
রূপাস্তয় ঘটাইতেছে--এই শাশ্বত ধর্দের উপর 

জীবনের গ্রাতিষ্ঠ। | এই জন্তই অস্তমূ্থী হুয়া 

শক্তিকে আয়ত করিবার উপদেশ দেওয়] হয়। 

শক্তিষ্ত হইয়া ধর্দ লাধনা কর- চতুর্বর্গ 

তোমাক অনানাসেই করায়ত্ত হইবে। 

বর্তমান তারকেশ্বরধটিভ ব্যাপায়ে 

বাঙ্গালীর ধর্ীবনে একট! নূতন সাড়! 
আনিয়াছে। আধ্যসভাতার আদিতীর্থ পঞ্চনদে 
থে শুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের মন্ত্র প্রচারিত 

হইতেছে, জাফবীর ধার] বাহিয়। আজ বুঝি 
তাহ! বাঙ্গালার বুকে নামিয়! আসিল। 

ধর্শরক্ষায় বুকের রক্ত ঢালিয়! দিতে যে বাঙালী 

কুষ্টিত হুয় নাই--ইছাই আমাদের গৌরবের 
বিষয়, ' আশার কথা। বাঙ্গালীর সন্ুথে 

অগ্নিপরীক্ষা--দায়ের আনশীর্বাদে ইহাতে সে 
উত্ভীর্ঘ .হুইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। ধর্থের 

নাষে ভীর্থ9্থলে যে সহস্ত অনাচায়-ব্যভিচার 

জালোচদা গখ 

ঘটিতেছিল, সেকি আজকাম ফথা? কিন্ত 
কই, এতর্দিন তো কেহ তাহার প্রতীকার 

করিবার চেষ্ট। করে নাই। যাহার! কিল, 
খাইয়াছে, তাহারা বুঙ্গিমানের মত কিলচুরী 

করিগ়াছে--নিজের অআপমানকে একটা 
ব্যক্তিগত ঘটন1 ব! নিয়তির লেখ!” বলিয়া 
মানিয়। লইয়াছে, ইহাতে ধর্দের অপমান বা 
দেশের অপমান ভাবিয়! ক্ষুব্ধ হয় নাই। এই 
নিববীর্ধ্যত| কি ধর্ম সাধনের ফল ?. অযোগাকে 

পূজার বেদীতে বসাইয়! রাখি, অত্যাচারীকে 
অত্যাচার করিতে দিই-_সে তে! আমরাই। 
আমাদের অধর্দ্ের আশ্রয়েই না তাহার অধশ্ব 

পরিপুষ্ঠ হুইয়! পুথ্যস্থানকে কলুষিত করে। 
তা ছাড় আমর! উৎগীড়ন সহি, কেবল 

একতার অভাবে । পরস্পরের বিচ্ছেদের 

অসংখ্য হেতু আমাদের মাঝে বর্তমান। 

যেখানে একের বাথায় অপরের প্রাণ কাছে 

না, সেখানে সবলের অত্য।চারের প্রতিরোধ 

কি করিয়। হইবে? আবার এ কথাও বলি, 

বৈচিত্র্য খাকিলেই তাহা বিচ্ছেদে ও বিনাপের 

হেতু হয় না-যতক্ষণ পর্যযস্ত ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত 
থাকে। প্রত্যেককে গ্বাতস্ত্য দিয়াও মৈত্রীর 

বন্ধনে সকলকে এক করিয়! রাখা__ইছাই 
যথার্থ জীবনীশক্তি ও ধর্মবুদ্ধির পরিচয় । আজ 

ধর্মীচরণ প্রাণহীন হইয়াছে বলিয়াই আমাদের 
সমাজ ভালিয়ছে, সংহতি ত'ঙিয়াছে--ঘরে- 

বাইরে সর্বত্র আমার্দিগকে অপমান সহিতে 

হইতেছে। 

তারকেশ্বরের মোহাত্ত সন্ন]সী--নুতরাং 
সমাজের আদর্শ ও গুরু । তাহার অনাচারে 

সমাজের মর্মবেদনার প্রচুর কারণ আছে, 

এবং অন]চারীর অপসারণ নিশ্যয়ই জাঙ 
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কর্তব্য। কিন্তু এই ক্ষোভ যখন: কোথায় 
কোথায়ও নির্বিচারে সন্না।সী সম্প্রদায়ের প্রতি 

কটাক্ষের আকারে ফুটিয়! উঠিতে দেখি, তখন 

সত্যের অন্থুরৌধে ছুই চারিটা কথ! না| বলিয়। 
পারি না। প্রায়শঃই দেখি, সন্নাসীর নিন্দুক 

গৃঁশ্থে । ভ্রিজেরা পালন করুন আর না করুন, 

সন্যানীকে ত্যাগের উপদেশ দিতে গৃহস্থের 
রসনা! নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। অব 

কোনও সং্গৃ্থ আমাদের উত্ভির লক্ষ্য নহে, 

“ কিম্বা! যেখানে শান ও উপদেশের অধিকার 
আছে, সেখানকার কথাও আমরা বণিতেছি 

না। বাঙ্গালায় তন্ব ও বৈষ্বমতের. প্রাধান্ত 

বে । তাঈ এদেশে বৈদান্তিক ধনু বা 

সন্র্যাসের আলোচনা ততটা নাই | ছোটবেলায় 

ঠাকুরমার কাছে গুনিয়া গকপেই সন্ন্যাসী 

সম্বন্ধে একট। কিন্তৃতকিমাকাবধ ধারণা করিয়া 

রাখিয়াছে । সন্ন।ামী লেংটা হইয়া গায়ে ছাই 

মাথিয়! গাছতলায় ধুনা জাপাইয়া বগিয়া থাকে, 

মাথায় জট, হ|তে চিমট।--ইত্যাকার ঠু্টিই 

বাঙ্গালীর সন্নসীর আদর্শ । পরিধেয়ের শর্ত 
ও টার দৈর্ঘ্য দিয়া এ দেশে তাগ- 

টৈরোগোর পরিমাপ ইইয়। থাকে । যেখানে এই 

সমস্ত উপকরণের কিছুন।ত্র ত্রটী লক্ষিত হয়, 

সেখানে ভণ্ড বলিয়া গালি থাওয়া অনিনাধ্য। 
আমর যে বর্বর শন ছাড়| কেবল ছোবড়। 

কামড়ায় পড়িয়া রহিয়ছি--এ কথা ভ!বিতে 

গেলে বাস্তবিকই ছুঃখ হয়। 

চা 

সন্ন্যাসিশিরোমণি শঙ্করাচাধ্য মণিরদ্বমালায় 

লিখিয়াছেন, তাাগ কি ?--আ[সক্তিপরিহার । 
কর্মত্যাগ ধ্যিতীত বিষয়ভোগ-ত্যাগও 
ধন্যাসীর অবস্ত কর্তব্য। কিন্ত তাহাও 
গুণা্ধীত হওয়! প্রয়োজন । শাস্ত্রবিধি না 

আরধাদপণ [ ১৭শ বর্ম--৬ঠ সংখ্য! 

মাঁনিয়। কঞ্সের তপন্তায় দেহ নষ্ট করাকে 
তামস ত্যাগ, সমাজে থ্যাঁতি-গ্রতিণত্তি আশায় 

ফলমূপাহারে তপস্বী হওয়ার নাম রাজস ত্যাগ 

এবং ঠিত্বগুদ্ধির জন্য যে বিধিবিছিত সংযম, 

তাহাই সাত্বিক ত্যাগ। কিন্তু এই সকল 
ত্যাগ গুণময় বিধায় সন্ন্যাসীর আঅবলঘ্বনীয় 
নহে। 'সন্ন্যাসের ত্যাগ নিগুণতআক। প্রলুব্ধ 
না হইয়। অনাসক্ত ভাবে ইন্দিয়গ্রাহ শব স্ব 

বিষন ভেগ করার নাম গুণাতীত ত্যাগ। 

নতুবা লেংটি পড়িয় | লেংট। হইয়। বৃক্ষতলে 
বাঁসয়া থাকার নম ত্য।গ নহে। লেংটাতে 

আম্তি আর গরদে বিরক্তি, কুটারে আসক্তি 
আর কেঠ|য় বিরক্তি, শাকে আসক্তি আর 

মিষট|ন্নে বিরক্তি), কন্বলে অ।সক্তি আর গদীতে 

বিরক্তি নিণণ ত্যাগের লক্ষণ নহে । আদক্ত 

ব বিরক্ত ভাব পরিজ্য।গ পুর্র্বক স্ব শ্বইন্দ্িয 

ঘ্ারা যথাযোগ্য বিষয় ভেগ করাকেই 

গুণাতীত ত্যাগ বলে। এইরূপ নিুণ 

ত্যাগীই প্রকৃত সন্য।মী। 

কসপপ সু সপ 

ধর্ধের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কি, 
তাহা আলকাল একটা সমস্ত হুইয়। উঠিয়।ছে। 
কেহ ধর্মের এলাকা হইতে রাজনীতিকে 

তাঁড়াইতে চাহেন। আধার কেহ বা 

রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে ধর্মকে বর্জন করিতে 

_ চাহেন। উভয়ের স্বরূপ এবং লক্ষ্য বিচার 

না করিলে ইনার মীমাংস! হইতে পারে ন!। 
অবিবেচকের মত উভয়কে মিশাটুয়া ফেলিলে 
ফল কখনও ভাল হইবে না বলিয়ই আমর! 
বিশ্বাম করি! আবার এ কথ1ও মানি, 
ধশ্ম আমাদের ভরনের ভিত্তি; আমর! 
যে কোনও কর্শই করি না কেন, তাচা যদি 
ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া না করি, তাহা 
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হইলে তাহ।র ফল কখনই পরিণামে শ্রেস্কর 
হষ্টবেন|। রাঞ্জগার সঙ্গ প্রঞ্জার সম্পর্ক 

নিরূপণ করিতে হইলেও ধর্মকে আশ্রয় কথি- 

য়ই তাহা করিতে হইবে। রাজ! রাজধর্শ 

মনিরা চলিনেন, গ্রজাও প্রজাধর্দ মানিয়া 

চলিবে উভয়েই আবার একই সত্য ধর্মের 

আশ্রিত রহিবে--ইঠাই ভারতবর্ষের সনাতন 

র।ঙ্গনীত। ধর্মমংহিতাকার রাজধর্মকে বাদ 

দিয় সংহিতা রচনা করেন নাই। ধর্দর 

বৃন্তব আবেইনের মাঝে রাগনীতিরও একটা 

স্থান অছে। মহাত্মা গান্ধী 

চ।লবালীর স্তনে মি লতা, সরল-া, সংযম, 

তপস্ত! ও মৈরীর আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করিতে 

চ।ঠিযা থাকেন, তবে উচা দোষেব কিছু হয় 

নাই-তিনি ভারতনষের লনাতন ভাব দান! 

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠ! করিয়াছেন। কেবল 

আমাদিগক্ষে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে। 

হঈবে যে, কোথায়ও অপ্রিকারবিভ্রাট ন! 

ঘ:ট। রাগণীতি ধর্মের শাসন মাণিয়।" 

রাজনৈতিক 

চলিবে । কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম কিছুতেই” 
রাজনীতির ক্রীড়নক হতে পারে না। 

দ্বিীয়ত:, ধন্মের যে অতুযুচ্চ সাধনা দ্বা 

পররমর্থিক বস্ত লাভ হয়, তাহাকে ইহ- 

লৌকিক কোনও সিদ্ধির অর্জনে নিয়োজিত 

করাও শ্রেয়স্কর হইবে না। এই ছুই বিষয়ে 

আমাদিগকে ধর্ধের গৌরব রক্ষা করিয়৷ 
চলিতেই হইবে। 

গা দুটি জজ 

দেশের হিদু-মুসলমান সমস্তা কিছুতেই 
মিটিতে চ।ছিতেছে না। মাঝে খিলাফতের 
ভন্ভু্াতে একট! মিলের সম্ভাবনা! দেখা 

দিয়াছিল, কিন্তু তমা গান্ধীর কারাগমনের 
পন তাহাও চাপা পড়িয়া! যায়। আর এখন 

আলোচন! ৯৮৪. 

তো! খিল|ফত চুকিয়! যাওয়ায় মিলনের উপ- 
লক্ষাও নষ্ট হুইয়। গেল | ইহার মধ্যে দেশ- 
বন্ধুব চুক্তির” বাতিক উঠিয়াছিল, কিন্ত একই 
দেশে বাম করিয়া ধন্মের নামে চুক্তি করিয়! 

ছুইট! জাতি কি কখনও এক হইতে পারে ? 
রাতারাতি মিলন ঘটতে পানিলে একট। 

রাজনৈতিক ণ্মেওয়।” মিলিত বটে, কিন্তু 

হাজার বছরের ভাঙ্গন কি দশ নতসরেট জোড়! 

লাগে? মুলতঃ বিনাদট| উভয়ের ধর লইয়া । 

শিক্ষার ফলে যি উভয় জাতির দৃষ্টি উদর ন| 

হয়, পরস্পর ধদি পরম্পরের শিক্ষা-সভ্যতার 

মন্মবেত্। না ভইতে পারে, তবে কি মগন 

কখনও স্থায়ী হইবে? ধর্মের নামে হিন্দু শত 

শত ছাগ মহিষ বলি দিতে পারেন, কিন্ত 

্বধন্মনিষ্ঠ মুদলমান যদি এক্টী গোত্যা 
করেন, হিন্দু দশটা নরহন্যা কিয়! আপন 

ধ।ন্মিকতার পরিচয় দেন। আবার ধর্ম 

ব্পাদশে হিন্দু যদি মস্জাদর নিকট দয়া 

বাগ্চতাও লইয়! যান, তবে মুসলমান তাহার 

মাথায় আাঠি মারিয়া স্বীয় পণ্মের গৌরব রক্ষা 

করেন। শিক্ষা তির কি এক সংস্কবান্ধতা 

কখনও দূর হইবে? এ বষয়ে হিশ্ুুর কর্তৃব্যকে 

আমরা অধিকউর গুরুতর মনে কারি। ঠিন্দুর 

ধন্ম এবং আচ।রে এমন কতকগুলি সার্বভৌম 

ভাব আছে, যাহ! জগতের যে কোনও জাতির 

গ্রহণীয় হইতে পারে। আমর! খুষ্টিয়ানকে 

বেদাস্তবদ শিখাইতে ও যোগচার - গ্রহণ 

করাইতে আমেরিক! ঈউরোপ ছুটিয়৷ খাই, 

কিন্তু প্রতিবেশী মুনলমানের মাঝে এ সমস্ত তব 

প্রচারের কোনও চেষ্টা করিনা । ঠিক এই 

পথ অবলম্বন করিয়! গ্র/চীন বঙগসমাজ হিন্দু 

মুসলমানের একতাকে কতখানি দৃঢ় করিয়া- 
ছিল, ইতিহ।স হইতে আজও (স. কাহিনী 
রোপ হয় নাই। এখনও বোধ হয়, এ দেশে. 



১৯০ 

হিন্দু লাধনায় দীক্ষিত যুসলদান সঃধকের 
অভাব হষ্টবে না। যে বাঙ্গ!লাতে এইট মিলন- 

হঙ্গলেয় প্রথম হুত্রপাত হয়, সেখানেই ইহার 

উদ্যাপন হইবে বলিয়। আমর! খুবই আশ! 

করি। 

 নাদীসঙ্ত্তা দিন দিন গুরুতর ছয়! 

উঠিতেতে | উছায় কারণ নির্ণন,.করিতে যাঈয়| 

কেহ সাম্প্রনারিক বিছ্বেষ, কে বা স্ত্ীঙ্কাধীন- 

করিয়া থাকেন। কিন্ত গুপ্ত ছউক আরব্যক্ত 

হউক, নারীর উপর পাশবিকতার় বোধ হয 

ফোনও সম্প্রদায়ের পুরুষই পশ্চাংপদ লছে। 

গার 

আথাদপণ 

 ্বীর্ঘ 

[ ১৭শ বধ ষ্ঠ সংখ্যা 

জার গলীগ্রাদে, বিশেষতঃ নিষ্ধশ্রেধীর মধ্যে 
্ত্ী-স্বধীনতার যে অগ্রতুলঙা নট, উচ্ন! তো 
নবোোরাও শ্বীকর করিয়া খাকেন। কিন্তু 

সেখান হইতেষ্ট তো! আমর! প্রন্তান্ত নারী- 

নির্যাতনের সংনাদ পারা থাকি। লীহার় 

নংশ্বাসে লঙ্কা পুরী দগ্ধ হইয়াছিল, 

দ্রৌপদীর অশ্রু্ললে কুরুকুল নিশ্চিহ্ন হইব 

ভামিয়। গিয়।ছিল। নারীর অপমানেই থে 

জাতির ধবংসের সৃচন1--উন্1 একটা অলঙ্ঘ্য 

প্রাকৃতিক সতা। এখন ভইতে সংযম শিক্ষা 

ও প্রচার ন। করিলে ভনিধ্তে ষে কি 

হইবে, পাতা ভাবিতে প্রাণ শিহরিয়|! উঠে। 

মা! দাক্ষায়ণি, তোমার জ্ঞানচীন রিপুতাড়িত 
দুর্বল সম্তানকে রক্ষ। কর মা! 

আরণাক 

*১ ভেঞন বাঁচঃ পদবীয়মায়ন তামস্ববিন্দন ঝযিযু প্রবিষ্টাম্ 1” 

নিজের মাঝে হজে 1গয়ে তীর সন্ধানে ফির 

স্নইলে গুধু বাইরের লিমিত্ত যদি খু্পতে 

থাও, তথে দেখবে সেখানে প্রতিকূলতার অন্ত 

লাই। অন্তয়ের মাঝ ঘদি তলিয়ে যাও, 

তবে ফোনট। €োামার আদর্শের অনুকূল, 

কোনটা প্রতিকূল, সহজেই ধরণ্তে পারবে। 

যেখানে বসে রচ্ছে। সেখানে থেকেই লকল 

চিন্। হাতে মনকে একবার নিষ্ভায় 71৩, সমন্ত 
ইঞ্রিয় নিরপেক্ষ ছোক--ওনবে চারদিকে 

কত পাণীর, কুন, ভ্রমশগুঞন, কত অশতপূর্ক 

্থথেদসংহিত। ১০1৬৩ 

শান্তর দিগ্বিদিক পরিপূর্ণণ তার 

ন/ই। অন্তরেও তেমনি । যশক্ষণ বাধা খুঁজতে 

তুমি ব্যস্ত, ততক্ষণ সব বাধা তোমার বিবেকে 

ধরা পড়বে না। কিন্তু যেই তুম বাধায় 

পন্ধ।/ন ছেড়ে, বার জন্য বধা দুর করছ, তার 

দিকে মনকে একাগ্র করে রাখবে-- অমঙ্গি 

সধ বাধা এসে পায়ে লুটিয়ে গড়বে। তখন 

তাদের বিচাৰর কর আর না কর--সবই 
তোমার হাতে এমনি করে প্রত্যেক কাজের 
মাঝে মাগে €নমে গড়ে তারপর বাধার 



আছিন,. ১৩৩১] 

বিচায়. করো-আর আগে. নিচার করলেও 
ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সন্কুচিত হয়ো না। 

রঃ 

আইনতঃ ঘতক্ষণ আমর! কাজ করি, 
ততক্ষণ কাজ যেন শেষ হতে চাক্স না-_ 

নিজকে সেখানে খওড মনে হয়। কিন্তু গ্রাণ 

হতে. প্রেরণ! নিম্নে আনন্দে যখন কাজ করি, 
তখন দেখি, অফুবস্ত কাঁজ যিনি দিয়েছেন, 

'ফুরন্ত কর্্মশক্তিও তিনিই দিয়েছেন । গ্রাতোক 

কাজর মাঝে তাকে খোজ--কর্ম- 

কর্মীর ভেদ ঘুচে যানে, নির্মল আনন্দ ছাড় 

আর কিছুই সেখানে থাকবে না। + 

নিভে কি করছি না কর্ছি, সম্পূর্ণভাবে 

তা জেনেশীনেও নিজে অক্ষত থাকার ন।ম 

আত্ম গ্রতি্ঠা ৷ তারপর সেই প্রতিষ্ঠিত আম্মাতে 
তাঁকে অগ্গভব করার নাম বন্ধচর্য্য। নিরস্তর 
এই ব্রঙ্ষবিহারে অত্ান্ত হওয়াই আমাদের 

'জাক্ষা। কিন্তু সারাদিনের মাঝে কতটুকু সময় 

কে আমর! নিজের মাঝে পাই, তা 

ভাবি কি? 

গু 

. কল্পলাপ্রবণ আমরা__কল্পনারাজ্যে যখন 

খ|কি, আবেগে উচ্ভ'সে নিজকে তখন কেবল 

ক(পিয়ে তুলি । কিন্তু কাজের আসরে যখন 

নাম্তে হয়, ভখন সে উচ্ছাস আর আমাদের 
চালিয়ে নিতে পাবে না। তাই দেখি করন! 

যেখানে অসংযত, কেবল উচ্ছ(স ছাড়! কোন 

সংহতভান কলনার মুলে যেখানে নাঈ- প্রকৃত 

কর্মশত্তি সেখনে খুন কম। কাজেই 

প্রকৃত কর্মনিষ্ঠ হতে হলে কল্পনা! আর 

উদ্কু/সকে নিজের হাতের মুঠো রাখতে 

. আরণাক ১৯৯ :- 

ছবে। উতয়েরই প্রয়োজন আাছে_কাখেই 
মূল ঠিক থাক! চাই। 

নি 

বৃ্ধদ হখন সাগরে মিশায়/'তখন সেকি 
তার অস্তিত্ব হারায় ?--আর তখন হরদিই 
খাতার নিজকে পৃথক বলে ভাববায় 

গ্রয়োজন পড়ে, তবে কি সাগর হতে তাকে 

বিচ্ছিন্ন হতে হয়? যদি সে ভাবে, আহি 
বিচ্ছিন্ন, তবে তার মনের কল্পনা নিয় তো 

সে বিচ্ছিরই। কিন্তু বাইয়ে থেকে অপরে 

যখন তাকে দেখে, তখন তোআযর তার 

বিচ্ছিম্নত্ব তাদের চোখে ঠেকে না। 

আমাদেরও তেমনি--আমরা ঘুদ্থদ, তিনি 

লাগর। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েও সকলে সেই 

অবিচ্ছিন্ন তার মাঝেই রয়েছি--তীতে অন্মাচ্ছি 

আবার তার মাঝেই চরমে লীন হচ্ছি। এই 
যে অবিচ্ছিন্নেযর বিচ্ছিম্নগ।-কষ্পনা, এরই নাষ 

লীলা । এট হল অরূপের রূপে অবতরণ। 
যে মনে প্রাণে তাঁকে জানছে, সে-ই এ লীলার 

মাধুর্য উপলন্ধি কন্ছে--অরূপকে কল্পনা 
সাহ'যো রূপে দামিয়ে এনে অনুভূতির 
সাহায্যে রূপের মাঝেই আবার অরণে যাবায় 

পথ পাচ্ছে। কেননা নিজে সে. রূপের 

তধীন-.তাই তার মনের মতন কয়ে কল্পনায় 
তাঁকে চার গ্রাহারাজো প্রতিষ্টিত করে না 

নিণে হঠাৎ তকে সে অনথভব কর্বেকি 
করে? চারদিকে এই রূপের রাজা--এর 

মাঝেই রসরূপে, আননরূপে, অরূপ হয়ে 

তিনি লুকিয়ে রয়েছেন__এই তীর লীলা। 
এই লীলার প্রকৃত মাধুর্য উপলদ্ধি করতে 
হল, গ্রকৃত সৌনর্ধা উপতোগ করতে হলে 

গ্রাথমে বূপকেই ধরতে হবে। তারপর রনাপকে 

ছেড়ে (কল্পনাকে ছেড়ে) অরূপের ধ্যানে 



বি ) আমীবের তত হয়ে যেতে 
ছবে। এমনি করে কল্পনাকে ধরে অনুভূতিতে 

“তার পর্ধযবসান ঘটাতে হবে ৪ এই হল সাধনার 

মুল. কথা। অস্তরে তিনি রসঘন অন্ুভূতি-_ 

ধাইরে তীয় লীলাশ্বরূপ কল্পনার মূর্ত 

বিাশেব মাঝেই তিনি আমদের কাছে 

অবিকশিত রয়েছেন -- অনুভূতিতে তাঁকে 

আমরা বিকশিত দেখব। 

5 * ন 

৯ ছুখকে প্রত্যাখ্যান করে যে কেবল সুখ 

খোঁজে, সে কাপুরুষ, খীর্ষযঙ্ীন। আবার যে 

ন্ৃখকে "সইতে ন| পেরে বৈরাগাসাধনার জন্য 

ছঃখকেই চাঁয়, সে-ও যে সত্য জিনিষ পায়, 

আধপ . 
তীনিতো নয়। “জাই শাস্তম্, শিবম্, অধৈতদ্। 
তরঙ্গের আন্দোলন, 
আমারই মাঝে। এই নিয়েই আমার প্রপান্ত 

[দশ বর ৬ সংখা, 

বিক্ষোভ- সবই” তে 

মহিম।। আকাশের মাঝে অনস্ত কোটা 
ব্রহ্ধাণ্ডের বিরাট বিক্ষোভ চলছে, আকাশ 
তাতে উদ্বিগ্ন হয়েছে কি? তার স্থনীল, 
স্থগভার স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চলা দেখা 
দিয়েছে কি? এই অটল প্রতিষ্ঠা পাভ করতে 

চাই । এ তো শূন্ত নয়--এ যে অফুরম্ত শক্তির 

ভাগ্ডার। সে শক্তি গ্রলয়ের শক্তি__সেই 
অচঞ্চল অমুতের উতৎদ হতেই সৃষ্টি উৎসারিত 

হচ্ছে) এই শিবের শক্তি--তাই তার মাঝে 

চাঞ্চলা দেখছি না কোথাও । এই শিব- 
স্বব্ূপকেই চাই । 

বাদ ও মন্তব্য 
শাল পি অপ সপ 

আাশ্রমম-লহবাঙ্গ 

সারস্বত-মঠাধিষ্ঠ।ত| শ্রীমৎ পরমহংসদেন 

মর্তমান মাপের ৮ই তারিখ পুরীধাম হইতে 

রগন। হইয়। মাসের মাঝাম।ঝি অত্র মঠ 

-পর্দাপণ করিবেন। 

প্রাহক্গণোল্ল প্রর্তি 

হি কার্তিক সং খ্যা আর্ব্যদর্পণ যথা নিয়মেই 

-প্রকশিত টব । ধাহারা" পুজার ছটা 

১ 

উপলক্ষো স্থানাস্তরে যাইবেন, তীহ।রা অনুগ্রহ 

পূর্বক প্রয়োজন বুঝিয়া স্থানীয় ডাকঘরেই 
ঠিকানা পরিণর্ভুনের ব্যবস্থা! করিয়! লইবেন, 
অথপ। আশ্বিন মাসের মধ্যেই আম।দিগকে 

জ।নাইবেন। 

ভিশ্পেম জুই্য 

'আণর্যাদর্পণের পাঠকগণ পত্রিকার মলাটের 
চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্নিনেদনে*র প্রান্তি 

দৃষ্টিপাত করিলে বাধিত হইব। 



বরুণঃ প্রণেতা 
২ 

[ খখেদ-সংহিতা-_-২।৩।৬ ] 

ছুঁদৎ কুতেলাদছিত্যস্য স্ল্লীজেী 

বিশ্বান্নি আান্তাভ্যন্্ সত্হা । 

অন্ত হ্যে। ত্ব্রা জাম চে সু 

সত্বণীক্তিহ, ভিন্কে ক্ষণ স্য ভু্লেঠ ॥ : 

শুনব ব্রন্তে সুভ্ভগাসঃ স্যাম 

স্াখ্যো। অরুন তুষ্টবাহনঃ | 

শপীস্ত্রন ভুভক্বসাহ গো ক্মভীন্নী- 

কগ্রন্রো মন জল্ন্মাশা অদ্য, ॥ 

অব স্যাম গুকলীল্লস্য স্ণহ্্ন্ন্ 

শল্লুস্ণহনস্য অল্চ্পঃ ঞ্রন্পেজ2 | 

জ্য রও ল পুত, অলিতেলদ্হক্া 

অঅভিক্ষঘত স্ুজ্ান্স দোঠ 
০৩৫ 



সস গুলী তে ক্পোত্ত লুনহ্্ 
* উত্তাপন্০ণ তুবিজাত ব্রব্বাম ॥ 

ত্মে হি ০ 'প্ব্ধতে ন ভ্িতা 

ন্যপ্রত্যত।নি দূজভ্ড ব্রতান্নি ॥ 

ধর এই উপহার, হে আদিত্য, হে স্বরাটু ফবি! 

_স্থুমহান্ বীযাঁ তব বিশ্বভৃতে রহে অভিভবি' ।__- 

দিয়েছ যে যজমানে, হে দেবতা, আনন্দ প্রচুর_" 

সাধ যাঁর প্রতো তব গাহি কীন্তি_-কণে দাও স্থুর ॥ 

হবে কি সৌভাগ্য হেন, তব ব্রত পালি নিতি নিতি, 

রহিৰ মগন ধ)10, হে বরুণ, গাব তব গীতি; 

জ্যোতিশ্ময়ী উষ্! যবে প্রাচীমুলে বাড়াবে চরণ-_ 

আগ্লিসম দীপ্ত হব তব গাথা করি উচ্চারণ! 

বিশ্ববন্দা নেতা তুমি, বীয্য তব ধরে ন! ধরায়, 

করুণার দিঠি-পাতে, হে বরুণ, রেখে দীনে পায়। 

তক্রোধ আদিত্যগণে তাই আজি যাঁচি পরসীদ, 

ছিড়িও না প্রাতিডোর। কভু যদি ঘটে পরমাদ। 

অত তে ও অনাঁগতে, বর্তমানে বলি বার বার; 

"বশ্বর খে বাত, গো দেব নমো নমস্কার 1» 

চল অটল সম ?হামাতেই লভেছে আশ্রয়__ 

নিশ্বাহতে ব্রত যত নিখিলের অসাধ্য, অক্ষয়। 

এ সি 



ফাল ও কালী: 
স্প্প মীসপপ্ 

কালের শ্বক্ত কালী। আবার ঘুরাষ্টয় 
বলিতে গেলে পক্তিরূপিণী কালীর অধিষ্ঠান 
 ফ্ষাল। কালী রুঝিতে হইলে, অধিঠান কি, 

শক্তি কি, কাধ কি, তাহা বুঝিতে হু্টবে। 

্র্দাণ্ডে যাহা আছে, এই ভাণ্ডেও ভাচা 

আছে ।,.,বাহিরে সব্বত্র যাহা ছড়াইয়া 
রহিয়াছে দেধিতেছি, তাহাঁৰ আমার ভিতরেও 
আছে। হৃতরাং আমাকে ধরিয়া নকল তত্ব 

বোঝাই সম্ভব। 

ভাগংকে সাধারণতঃ ছুইভাবে দেখি। 

কখনও মনে হয়, উহ! যেন স্থির হইয়| 

রহিয়াছে-_জগতের সমন্তই যেন চিআ্পিতি। 

চিত্ত যখন স্থির থাকে, তখন এই ভাবের 

অনুভূতি সকলেরই প্রবল হয়। আবার কখন৭ 
কখনও স্ছনে হয়, জগতের সকলই চঞ্চল, 

'ক্ু-_এক মুহ্য্্র জন্ত কেহ দড়াইতেছে 
নাকোথ। হইতে কোন্ শক্তিআোতে 

অগণিত বস্তগুঞ্জ ভাসিয়। আমিতেছে, আবার 

চে।খের সন্তুখে ক্ষণেক নৃহ্য করিয়া কোথায় 

কোন্ যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্ত হইয়া 

যাইতেছে । যে গতব্যাঁপ|র হইতে নিজকে 

দুরে রাখিয়! দর্শকের আসনে বপিয়া আছে-_ 

সে এই চঞ্চলত! দেখিয়! আনন্দ পায়। আর 

যে এই চঞ্চলশ্োতে ঝাপাইয়! পড়িয়াছে, সে 

তরঙ্গের আঘাতে সম্তাড়িত হই কখনও 

ভাসে, কখনও বা ডুবিয়! যায )--তাহার খর 

অস্বস্তির সীমা নাই। 

বিচার করিম গেলে জগতে তাহা হ্টলে 

ছইটা ভাব আছে-_একটা চঞ্চল, একটা 

তল | আমাদের দৃ্উজগতে এই ছ্ষটা 

ওতপ্রোত হইয়! মিশিয়া রহিয়ছে--কাহার়ও 

কাহাকে ছাড়াইয়! যাইবার উপায় নাই। এ 

চঞ্চল হইয়! নাচিয়! বেড়াইতেছে, তাহারও 
একট! অচঞ্চল রঙ্গপীঠ থাক! চাই, নতুবা 
শূন্যে নৃত্য হইবে কি করিয়া? সৃতরাং গং 
চঞ্চল, একথা মানিলেই বাধ্য. হইয়া 

আম!দিগকে 'অচঞ্চল একট! আধার মানিতেই 

হইবে। আবার স্থলনৃষ্টিতে উঞ্লঅর-স্পেক্ষা 
না রাখিয়া! অচঞ্চলকেও তে বুঝিতে পারি. 

ন1। অচঞ্চল স্থির শান্ত একট1 কিছু আছে--- 

তাহাই অধ্বৈত তত্ব । অপর কাহারও অপেক্ষা 

রাখিয়া! যাছার সত্তা প্রমাণিত করিতে হয় 

না_এমন কোনও আপনাতে আপনি পুর্ণ 
বন্ধ আমর! সাধারণ বুদ্ধিতে ধারণ! করিতে 
পরি না। আমর! অচঞ্চলকে বুঝি, চকীলের 

সন্থিত তুলন! করিয়া । যাঁদ চঞ্চল কিছুনা 

থাকে, তবে অ$ঞ্চলের ধারণাও আমাদের 

লুপ্ত হইয়। লমস্তট একটা শৃন্তে পর্যযবদিত 
হইয়! যায়। যেমন জাগ্রৎ ও শ্বপ্পের চঞ্লত। 

যখন থামিয়। গেল, তখন অচঞ্চলকে ধারণ! 

করিতে গিয়। আমরা নুযুপ্তিতে ঢলিয়া 
পড়িল/ম, অদ্বৈতৈর ধারণা মোহে বা অক্ঞানে 
পর্যবদিত হইল । তাই বলিতেছিলাম, 

প্রকুতবুদ্ধিতে চঞ্চল আ|র অচঞ্চল এই হটটা 

স্কার ওতগ্রোত হষ্টরা জড়াইয়া আছে। 

এই অচঞ্চলফে বলি অধিষঠান, আয় 

চঞ্চলকে বলি শক্তি। হুইয়ের মাষে কি 

সম্পর্ক তাহ! নিরূপণ করিতে হইলে বলিতে 
হয়, অটল টলিতেছেন-_-এইটীই তত্ব । অচঞ্চল 
না হইলে চঞ্চল! গ্রকৃতির তত্ব বোঝ ধার নঠ)। 



১৯৬ 

যে নচঞ্চল, সে চঞ্চলফে বুঝিতে পারে, কিন্ত 
চঞ্চল হইয়া! অচঞ্চলের স্বভাব বোঝা! যায় না-_ 
এইটুকু হইল সাধনজগতের সঙ্কেত। স্থৃলদৃষ্টিতে 
রহির্জগতে দেখিতেছি, ছুইটাঁ ওত-প্রোত হইয়া 

যা রহিত্ঞাছে, কিন্তু অন্তরমুখী হইয়া 
বিবেকদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, অচঞ্চলের 

মাঝেই, চঞ্চল আত্মসমর্পণ কগ্য়াছে__ 
আধিষ্ঠানের মাঝে শক্তির সমাধি-_ছুয়ের মিলনে 

পরিপূর্ণ অন্বয় আনন্দের বিলাস। এইটুকু 

বোকান্ু নামই জ্ঞান। বহিদৃ ছিতে যাহ! 

দেখতেছি” তারার নাম অঙ্জান। জ্ঞান লাভ 
করিতে, ১ হলে শক্তির তাৎপর্ধা বুঝিতে 

হইবে ॥ শক্তি জ্ঞানে ধরা দেয়, আ'র কিছুতে 
নয় জানই অধিষ্ঠঠন। 

পার জ্ঞনেরই বিভাব। বহির্জগতে যে 
চঞ্চলতা দেখিতেছি, তাহাকে বলি পরিণাম । 

জগত .সন্তই পরিণমিত হইতেছে-_-এই হইল 

শক্তিরগ। কিন্ত কাহার আশ্রয়ে পরিণাম 1 

কালের আশ্রয়ে। যখন কালবোধ থাকে 

না, তখন পরিণামও থাকে ন1। অধিষ্ঠানরূপী 

কালের সাক্ষাৎ আমরা. স্থুলভাবেও কখনও 
কখনও পাই। মনে কর, তন্ময় হইয়া 
একজনের কথ! শুনিতেছি। তখন আর 

কালের খগ্ডবোধ হয় ন!-_বর্তমীন, অতীত, 

ভবিষ্যৎ মিলিয়। একটা একটানা শ্রোঠ বহিতে 

থাকে-_কিছুক্ষণের জন্য চৈতন্য যেন উ্দীপ 

হইয়া! উঠে। এইটুকু হইল জামাদের অচঞ্চলের 

ধারণ! । কিন্তু এই ধারণ! তো সকল সময় 
থাকে না। হঠ।ৎ চমক ভাঙ্গিয়া যায়, আবার 

চঞ্চল জগতে ফিছ্সিয়া আসি, পরিণামজোতে 

তালিয়া চলি ।.রহস্ত, এই যে, যখন পরিণামের 

াক্ষাৎ খই, তখনই অপরিণামী অচঞ্চল 
স্থিত কথা .ধুবিভে পারি--তম্ময়ত! হইতে 

আধ [১৭ বর্ষ-” !ন সংখা 

বিচ্ছিয় হইলেই তাহার সন্ধে দ্বাতন্ত্রাবোধ 
জনে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিতে অন্বস্তিও 

অন্থভব করিয়] খাকি। যতক্ষণ তন্ময় ছিলাম, 

ততক্ষণ শ্বরূপে ছিলাম, আনগ্গে ছিলাম) সে. 
আনন? একরস, অখণ্ড, তাহা! জানাইয়া দিবার 

কেহ নাই, সুতরাং তা! শ্বয়ংঈ বিজ্ঞান-শ্বরূপ। 

এই স্বরূপানন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়াই -ছাখ 
পাঈ, অচঞ্চল আননের স্মৃতি সমস্ত চঞ্চল 
বস্তর উপরই বিতৃষ্। ও অতৃপ্তি আনিয় 
দেয়। 

এই অধিষ্ঠানরূপী কালে অবস্থান করাই 

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য । যে তগয়তা.ব1 

সমাধি সাংসারিক ব্যাপারে সময় সময় আসিয়া 

দেখা দেয়, সেই তন্মযগ্ক! কি করিয়া চিরস্থারী 

হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই সাধন1। 

এখন দেখিতে হুইবে, তন্ময়ত| ভাঙ্গে কিষে? 

ধর, যে কোনো বিষয়ে মন স্থির হইয়াছিল ; 

আবার অস্থির ছইল কেন 1_ বাসনার ষ্টানে। 

প্রকৃতির বঞচিপ্পুধীনভাই বাসনা। আমরা 
প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হইগা গ্রক্কতির এই 

স্বভাব পাইয়াছি। একটাতে আমাদের তৃপ্তি 
হয় না--আমর! অনেক চাই। মন একটা; 

যুগপৎ অনেক বিষয়ের ভোগ করিবার 

সামর্থ্য আমার নাই। তাই একটার 
পর একটা সে চাখিয়া দেখিতে চায়। আবার 

যে কোনও একট বিষয়ের ভোগ যত মধুরই 
হুউক ন! কেন, তাহ চিরস্থায়ী হইবার উপায় 
নাই। অতি মিইি জিনিষেও শেষে মানুষের 
অরুচি ধরিয়া যায়। নিতা নূতব বিষয় চাই 
--নিত্য নূতন ভোগ চাই। যাহা একবার 
ভোগ করিয়াছি, আবার তাহা তেগ করিতে 

চা । আবার, ভোগ করিতে করিতে তাহাকে, 

দুরে ঠেলিয়া নূতন ভোগের আখ্বাদন 'টই. 
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এটরূপে বাসনার চর্চায় বানাই কেবল 

ভপীরূত হইয়। উঠিতেছে-.কোথায়ও তৃপ্তি 

লা, মুক্তি নাই। বাসনার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 

ছাড় হর আর কোনও প্রতিকার নাই। 

রক্তবীজের বিনাশ ন! হইলে দেবশক্তি বিজয়ী 

ছইবার আশ! নাই। 

তাহ! হইলে দেখিতে পাঁইতেছি, বাসনা 

বশে গ্রকৃতির এই অধোমুখী পরিণাম ঘটি- 

তেছে। ই্াই শক্তির অবিগ্বারূপ। অনি 

বশে, এই জগতরূপী টন্ভ্রজালের স্যতি। অবিষ্ধা 

কবলিত হয়াই আমরা অধোগতির পথে 

শানিয়। ,আসিয়াছি। এখন এই অবিগ্ভাকে 

ছাড়ায় উঠিতে হবে । তাহার জন্য বি্ার 

উপাদনা- প্রয়োজন । অবিদ্ধা-রূপে শক্তি 

যেমন বন্ধনের ভেতু, বিষ্ভাবূপে তেমনি মোক্ষে- 

রও চেতৃু। শক্তির শ্বরূপ জানি না বলিয়াই 

বন্ধ হইয়।ছি-_-এ.ও তাহারই ইচ্ছা; আবার 

তাচাকে জানিতে পারিলেই যুক্ত হইব-_এ-ও 

ত।হ।রই ইচ্ছা । মোক্ষের হেতুরূপে শক্তিতত্ 

ধখন আমাদের সম্মুখে ফুটিয়। উঠেন, তখনই 

তিনি মঙ্গাবিদ্যারূপিণী। কালী মহাবিগ্তারূপিণী। 

অচঞ্চল অগিষ্ঠানতত্ব কালস্বরূপ--তিনি 

গুধ+তীতত। তীঁহারই একদেশে তীহার বাসন! 

গুণ সবার! ক্ষুব্ধ হয়া শক্তিরপে বিকশিত 

হন। শক্তি শক্তিমান অভেদ। সুতরাং 

স্বীকার করিতে হবে, তীহার শ্বরূপ-শক্তি বা 

যূল! প্রকৃতি নিগুণা! সমাধিম্বরূপ! আর বাসনা- 

শক্তি ব! সলা গ্রক্কৃতি গুণময়ী -্ৃগি-স্থিতি- 

বয়কারিণী। স্ঙ্টিতে বাসনার বিকাশ--প্রলয়ে 

বাসনার সংহরণ ॥ আমাদের মাঝেও বাসনার 

 উত্তেজনাবশতঃ নিত্য সৃষ্টি হইতেছে, আবার 

(বাসনার উপশে গুল ঘটিতেছে। বাসনার 

| ছুরীতে বন্ধন, ভার গ্রুলয়ে মুক্তি। বন্ধন ও 

কাল ও কানী ' ইিনণ 

মোক্ষ--এই উভয় ব্যাপার শক্তিরই অন্তর্গত। 
রঙ্কুনবোধ থ| কিলেই মুক্তির প্রয়োজন--নতুব! 
স্বরূপাবস্থ। বন্ধমোক্ষ ব্যাপারের অতীত। 

শক্তির উপাসনায় আমরা বন্ধন বাড়াইতেও 

পারি, আবার তীহার উপাসনাতেই বন্ধ. 

হতে মুক্ত হইতেও পারি ।. তাই বলিয়াছি, 

শক্তি অবিষ্ভা ও বিগ্াবূপিণী। অবিগ্ভারূপের 

উপাসনায় বাসনার বৃদ্ধি, ফলে বন্ধন সৃটটি। 
আর বিছ্ভারূপের উপ1সনায় বাসনার প্রলয় ব!. 

মোক্ষ। মুক্তির পথ প্রলয়ের পথ। তাই 
বিষয় বন্ধন হতে মুক্তি পাতে হঈলে পরল" 

রূপিনী বিগ্যাশক্তিরষ্ট উপাসন! করিতে হইবে। 
ুমুক্ষুর নিকট প্রলায্করী কালীই আগা 
মহাবিগ্যা | ০ 

কালশক্তিতেই হট্টি, আবার কালশক্ষিতেষট: 

লয়। সৃষ্টি অবিদ্যামূলে, তখন আমরা শক্তিকে 

জানিতে পারি না। অবিষ্ঠার স্বভাব এ, 
উহা! জ্ঞানকে তো আবৃত করেই, উপরস্ত 

স্বরূপানন্দের একটু আভাস মাত্র জানাযা 

দিয়। অনিতো; নিত্য বিভ্রম জন্মায়া দেয়। 

অনিতো নিতা বিভ্রমনশতঃই শ্ষ্টি হইতেছে _ 

স্থিতি ভ্রম সম্ভণ হইয়াছে। আমলা মনে 

করিতেছি, জগৎ স্থির আছে, তাই নিশ্িস্ত 

হইয়া প্রবাহের উপর বালি দিয়। ঘর বাধিবার 

চেষ্ট/ করিতেছি। কিস্তু জগতে কিছুই তো 
ক্ষকালের জন্তও স্থির থাকিতেছে না। যে 

কোনও বস্তও দেখি না কেন, সমস্তই মুহূর্ত 
মুহূর্তে ভাঙ্গিয়। পড়িতেছে । এই মুহুর্ত বাহ! 

সৃষ্ট হল, পরমুহূর্তেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া 

লোপ পাইয়৷ গেল, আবার তাহার স্থানে 
নৃতনের আবির্ভাব হইল । আঁখার সে নূনও 
গরমূহ্র্তে লুপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষণে 
ক্ষণে জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অগচ আমন 

ক্ষখের বিশ্লেষণ না করিয়া! কতব গুলি কবে 
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সমষ্টিকে স্থির কল্পনা করিয়া তাছারষ উপর 

বাবহারিকঞ্ঞানের ভিত্তি গড়িয়। তুলিতেছি ! 

কিন্তু এই স্থিরত্ব না নিত্যত্ব কালেরই স্বভাব, 

অনিতা ক্ষণনমন্তে তাহা" অপ্যন্ত হইতেছে 

স্বত্ব আস্মর এই ক্ষণিক নিত্যাতবও জো 

টিকিন়্া থাকিতেছে না_আমদের নিতাত্ব. 

' কল্পনাকে উপহাস করিয়া! চোখের সম্মুখে 

তাহা চাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ*রূপেই দিনের 

পব রাত্রি, ফুলের পর ফল, জীবনের পর 

মুক্তা, জীবনের পর বাদ্ধকা- সর্বক্জই 

আমাদের ক্ষণিক নিতাহবুদ্ধি পরাভূত 

হষ্টভেছে। বিদ্/াচ্ছন্ন মানন এই গলয়ঙ্কবী 

ধা।লশক্তিকে চিনে না-তাই'অনিত্যকে নিতা 

ভাঁবিয়। সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়। থাকে । 

কিন্তু জ্ঞানী দেখেন জগতের সর্বরট শ্বশ।ন- 

রঙ্গিণীর নৃত্া৫ সর্বত্র প্রলয়ঙ্কপীর প্রলয় 

লীলা । শুধু যুগাস্কে প্রলয় নয়, প্রতি মূহ্র্ডে 

মুহূর্ত লগগতের সর্নন্র প্রলয় ঘটিতেছে-_-বিষয় 

বলিয়া যাগাকেই আমাদের বাঠিবে রাখিয়। 

দেখিতিভি, ভাতাঈ মুন্যাষ্পুই, বিনশ্বন, ক্ষণি- 

কেব হয়! । 'একমাজ লতা, ভামুছ 9 ধা 'এউ 

মায়ান সাহ্্ী মগাক|ল- বাহার মাঝে পরিণাম 

নাই, স্বৃতরাং বর্তমান, অতীত, ভবিখংরূপে 

কলের বিচ্ছেদ নই-অতএব বিলি ত্রিসমন্বয়ে 

জরাদরপণ « [১৭শ বর্ন সংগা 

পরিপূর্ণ, নিত্য বিজ্ঞান খ্বরূপ এনং জনিত্যের 
হজ! বলিয়া! আননদ-শ্বরূপ। 

মুমুক্ষুকে গ্রগতের সর্বত্র কালশক্তি মহা বিদ্ধ 
কালীকে প্রহক্ষ করিত ₹ইটবে। জগতের 

সর্বত্রই ধ্বংসের জ্লীগা1+ সর্ব ত্র প্রলয়-__সর্বত্র 

শ্মশীন। অতএল, হে নৈরাণী, তোম।র 

আসক্তির বস্তব এখনে কোথায়? ওই দেখ, 

তোমার ভোগপথ রুদ্ধ করিয়া নৃমুগ্ডমালিনী 

খজাররপরধারিণী ক।লী দাড়াইয়! রহিয়।'ছেন | 

ভাগাসক্ত চিন্ত জগন্মদীব এষ্ট বাস্তবমুস্তি 

একবার দেখিলে আত'ঙ্ক শিহরিয়া উঠিবে-* 

সমন্ত জগং তাচার কাছে আধার হটয়! 

কিন জ্ঞানী 

জননীর কবে বরাভয়, অধবে স্নেহমাখ। মুছু 

হ।নি, ললাটে অমুতক্ষরিণী সিগ্ধ চল্দ্রকল। 

কে বলেম গামার কালো? এ যে“মন্ধকাবের 

বক্ষ ভে উৎসারিত আলেম মে আমার 

মতাজোতিংম্বূপিণী-তাই শিষয়ার দৃষ্টিতে 

তিনি কালে! অনিহালুক শ্ষিটীর কাছে তিনি 
ভয়ঙ্ষণী, আনার নিঙাললপ পধালী নিলেকীব 
কাছ শ্বাননা বনাহয়কপা | এমন ভ'ষ্ণ- 

মধু গাম্মলন কোথায়ও দেখিয়।ছ কি? 

নিশ্যশ্বরূপ মঠাকালে প্রতিঠিত হইতে চাতিলে, 

এ মচাপিগ্যাবূপিণী, নাসনাবক্তুপী জন, 

প্রপ্ঙ্করী কালশক্তি কালীর উপামন! কর ॥& 

যাঈইবে। দেখিবেন, ওই তে 



নালিশ্ে জবাব 

হঙ্গতত্ব উপলব্ধি করাবাঁর জন্তু, আমি তোমা- 

দের যে ধ্যানযোগের কথ। বলেছিলাম, তাতে 

তোমর| কেউ কেউ সমেত করেছ । আমার 

ভাসল কথ।ট। হয়ত তোমর! সবাই জান; 

এক এক করে এখন তোমাদের প্রশ্নের উত্তর 

দিচ্ছি। 

প্রথমতঃ ভোমরা আপত্তি করেছ, 

গ্আঁপনি ঘষে সাঁধনপথ নির্দেশ করেছেন, ও 

তে! কারনিক। তাতে কেবল চিস্তাগঠন আর 

কল্পন! ছাড়া কেনও বাস্তব জিনিষের স্ঙগে 

তে! যোগ নাই ।” 

যারা এমন আপত্তি করে, বেদান্ত তাদের 

জবব দিচ্ছেন, “হে আত্মন্বরূপ, হেঁপ্রিয়হস, 

কথ।গুলে। একটু ভেবে দেখ দেখি। এই 

জগংটা, তোম।দের এই দেহপিগুগুলে'-_- 

এ সকলে মুলে কল্পন! ছাড়া আরকি আছে? 

তভোমর। কল্পন। আর চিন্তার ধারাকে যখন 

বিপরীত মুখে পরিচালনা কর, তখনই ন| 

তোম।দেব যত তুঃখ, যন্ত্রণা, ভয়, ভাবনা এসে 

উপস্থিত হয় । চিস্ত। আর কল্পন।কে ভূল পথে 

চালিয়েই তম বদ্ধ, আর ওদের ঠিক পথে 

চ/লাতে পারলেই মুক্ত । “সমঃ সমং শময়তি |” 

যে সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ে গেলে, 

সেই সিড়ি বেয়েই কো! উঠতে হবে। যে 

রাস্য। ধবে দুঃখ জাল।র খাদে এসে নেমেছিলে, 

দেই রাস্ত। ধরেই যে আবার চড়াই করতে 

হবে। নেদান্ত মুক্তির জন্য তে!মাকে যে 

কম্পন! করতে বলছেন, ঠিক তার বিপরীত্ত 

কলপন! করেই যে তুমি পদ্ধ হয়ে রয়েছ। সতরাং 

পবিষমঃ বিষমং শময়তি” ঠিক এইপ্ঞজ 

ধরে তৃমি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবে। 

বেদান্ত বলেন, এই জগত্টা আর কিছুই 
না--এ শুধু তোমার ভাব, চিন্তা ও কল্পন!। 

এই চিন্তাকে পরিশুদ্ধ কর, ঠিক পথে পরি- 
চালিত কর--তা হলে তুমিই হবে _জ্যোতির 
ক্রে।তিঃ__বিশ্বের সর্বময় প্রভু হবে তুমি! 

একজনের পেটের অনুখ হল। ডাক্তাঁ় 

তাঁকে জোলাঁপ দিল, আর সে আরাম হয়ে 

গেল। পেটের অস্থুখের দরুণ তাকে বার 

ধার ঘটা হাতে দৌড়াতে হুয়েছিল। এখন 
ইচ্ছ। করে যর্দি কেউ জোলাপ নেয়, তবে 

তবে তারও ঠিক ওই রকমই হুবে-__-অণচ 
দুজনের মাঝে আক।শপাত।ল তফাৎ থ।কবে। 

ংসারচিন্ত। হোঁমাকে দাস করে রাখে, হতে 

পায়ে বেধে তোমাকে সাত খাটের জল 

খাইয়ে বেড়ায়। একটু দমকা হাওয়তেও 

তখন তোমার বিপদ | তোমার ভাব- 

রাজ্যেও অত্তিসার বাঁধি ঘটেছে। বেদাস্তী 

তার গেলাপের ব্যবস্থা করছেন__তীর কথা 
শেন। নেদাস্তীর ওতিযেধকটাও একট! 

কল্পনা বটে। কিন্তু তা বলতে গেলে সমস্তটা 

জগংই তো একটা কল্পনা । মানুষ যে 

সংসারের ভ।বনা চিন্ত। নিয়ে মরছে-__-ওই তে। 

অতিসরের ব্যামো গো! আর বেদাস্তী তার 

মাঝে যে ভাবন।টা ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন, 

সেটা হচ্ছে তার প্রতিষেধক | এই ওষুধটা 
পেয়ে দেখ, তে|মার রোগ আরাম হয়ে যাবে, 

সব জাল! যন্ত্রণা থেকে নাফ মুক্তি পাবে! 
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দিয়ে হাত পা পরিষ।র করে না-_তার! ছাই 

বাবহার কর়ে। ছাইও তো এক.রকম 

স্য়লা);) আর যে ময়লা ছুটাবার জন ছ।ই 

দিয়ে মাজাঘমা, তাও তো ময়ল!1 হাতে 
ছাই মেখে হাত কচলিয়ে জলে ধুয়ে ফেললে 
জাতের মুয়লা! তে| ছুটে হায়ই_ছা+টাও ধুয়ে 
বায়। 

তাই বেদাস্ত বলাছন, তুমি ষে নৈদাস্তিক 

ভাব নিয়ে থাকবে, ত1 যেন ছাইয়ের মত। 

এ তোমার সমস্ত খশ্ডচি আর দুর্বলতা ঘসে 

মেজে পরিফার কর দেবে। যে চিন্তার 

ফেরে তুমি এই সব জগ্রাল জমিয়েছিলে, তা 

হতে তোমাকে উদ্ধার করবে। 

মানুষ স্বপ্রে কত কি দেখে, কিন্তু স্প্রে 

দেখা সমস্ত বস্তু তে নিছক কল্পন!। স্বপ্নে 
হয়ত একটা সাপ বা বাঘ না সিংহ দেখ লে। 
দ্বপ্রের বাঘও একট। বিভীষিক1--তা দেখে 

তুমি আতঙ্কে জেগে ওঠ। কিন্ত স্বপ্রের বাঘ 

তোমারই কল্পনার শ্টি হলেও এ এক অদ্ভুত 

করন! বটে। স্বপ্নে একটা বাঘ দেখলে 

তে'মার আর সকল চিন্তা ছুটে যায়। এই যে 

একটু আগে প্রকৃতির শোভা, নদীর প্রবাহ, 
পর্বতের মহিমা, আরও কত কি দেখছিলে, 

বাঘ দেখার পর কিন্ত সব ছুটে গেল। বাঘ 

কোনও দিন ঘ।স-প।থর খায় না বটে, কিন্তু 

চোষার ওই স্বপ্নের বাঘটা এক আশ্চর্য্য 

জানোয়ার, কেনন! ও তোমার দেখা পাহাড়" 

পর্বত শুদ্ধ গিলে ফেলেছে--সব তখন ওই 

বাঘের যুক্তিতে ঢুকে গিয়েছে। গ্বপ্নের বাঘ 

স্বপ্নের মাঝেও তোমাকে চঞ্চল করে তুলেছে - 

অবণেষে সে নিজেই নিজকে থেয়ে ফেলেছে । 
কেননা! জেগে ওঠে দেখ, কোথার়ও তে! 

কিছু নাই! 

আধাধগণ 

ভারতবধের মাছ এ দ্লেশের মত সারান | 

[১৭শ বাহ লংখা! 

তেষনি আমি ৬ধগব ভাবনার ধাঁ 

বলেছিল।ম, সেগুলোর স্বপ্রের বাধের মত। 
সমস্তটা জগংই ম্বপ্র। এই বাঘট! এসে"তোমার 

সমস্ত মিধা! কল্পন! আর অবিচ্াাকে গ্রাস করে 

ফেলবে, *অবশেষে তার নিজের কবল হতেও 

তোষাকে মুক্তি দেবে। চিগ্ার যেখানে ইতি 

হয়েছে, ভাষা যেখানে পৌছায় না--সেই 

অপরূপ রহন্তের মাঝে সে তোমায় পৌছিয়ে 

দেবে। 

তার পর আপত্তি হয়েছে) *যেখানে সমস্ত 

চিন্তার বিরতি, চেতনার কোনও লক্ষণ য়েখানে 
নাই, এমন আতি-চেতন ভাঁমতেই বদি আমরা 
পৌছাই, তাহলে কি শৃন্ঠরাজ্যে গিয়া পড়লাম 

ন1? ওট। কিবোধহীন ভুমি নয়? এমন 
করে অচেতন হয়ে যাবার জন্ত এত সাধ্য'সাধন। 

কেন? ৪ আমর! চাই ন!।” 

এর উত্তরে বেদান্ত বলছেন, ভাই-না 

ভাই-ই বা বলছি কেন, ছে মতন্থবপ, একটু 

ভেবে চিস্তে কথ! কও, এত তাড়াতাড়ি 

কেন? অপরোক্ষানুভূতির সঙ্গে মু্ছার আক!শ 
পাতাল তফাৎ আছে যে। তবে দুয়ের মাঝে 

এক বিষয়ে সাদৃশ্ঠ আছে বটে, হয়েই চিন্ত!র 

বিরতি । মুর্ছাঁতেও চিন্তা নাই, অপরোক্ষানু- 
ভুতিতেও চিন্তা নাই, কিন্তু তবুও ছু. আসমান 

জমীন ফার[ক্। 

ূর্ছাতে মন চিন্ত; কর! ছেড়ে দিল, আর 

চিন্তা আরো ত বন্ধ হওয়াতে নিদারুণ জড়িত এসে 

উপাস্থৃত হল। এই ঞড়ত্ব হতেই মুগ্ছার 
উৎপত্তি। শুঙ্ছ!তে |ক্রদার অভাবে 

রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই সেটা মৃত্যুর মত অবস্থা। 

কিন্তু সমাধিতে ফুটে ওঠে-_পূর্ণ শক্তি, পুর্ণ 
জন, পূর্ণ আনন্দ । 
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তোমরা? বল, আলোর অভাবই অন্ধকার । 
যেঘরে আলে! খুব কম, সেখানে গেলে 

আমর! কিছুই দেখতে পাই না। আবার 

তেমনি আলোর অ(তিশযাও মানুষের চেংখে 

আ্ীধার। হুপুরবেলায় কুর্যের দিকে তাকাতে 

পার কি? এখন হৃুর্ষের তেজ যতটা আছে, 

তার চেয়েও ধর্দ তেঞঙ্জ বেশী হত, . ধর 

দশগুণ বেশী তেজ যদি হত, তাহলে কেউ 

চেথে দেখতে পেত না। বিজ্ঞানে একটা 

হস্ত আছে-তাকে বলে 70181752001 
০1101); আলোর ছুট। রশ্মি যদি দুদিকে যায়, 

তাহলে মানুষের চোখে সেখানে কিছু দেখা 

ধায় না-সেখান্টা অন্ধকার । আলোর 

অভাবও মানুষের কাছ্ছে যেমন অন্ধক|র, 

আলোর অতিশয্যও তাই। তবে কিনা আলোর 

অভাবে যে অন্ধকার, .সেহপ আর এক 

পিনিষ। 

তেমনি সমাধিতে যে চিন্তার বিরতি হয়, সে 
মুচ্ছ। ব স্বযুাণ্তর দরুণ চিন্ত/-বিরতির ঠিক 

বিপরীত। ফল দেখে দুয়ের শ্বরূপের পরর্থক্য 

আমরা বুঝতে পারি 

এক জনের মুগী রোগ হয়েছে; রোগে 

আক্রমণ করব! মাত্র সে শক্তিহীন, বেহু'স হয়ে 

যার়। যঞ্তক্ষণ রোগের ভোগ থাকে, ততক্ষণ 

তার হস থাকে না। আনার ঘিনি সমাধিস্থ 

হন, তারও তখনকার মত মনের সকল 

ক্রিয়া যেন রুদ্ধ হয়ে যায়) আর এই চিষ্তা- 
রোধের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁকে মৃগী 

রোগীর সঙ্গে তুলনা কর! চলে বটে। কিন্ত 

ছুয়ে কত'বড় পার্থক্য, তা ও দেখ। মৃগী 

রোগী দর্ববগ হয়ে পড়ে, তার যেন সকল 

নুম্্থা লোপ পেয়ে যায়, সে একেবারে 

পদার্থ হযে পড়ে। আর সমাধির তুল-শূঙ্ 

৩৬. 
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থেকে, আননের 'প্রশ্রবণ থেকে ধিনি জগতে 

নেমে আসেন তীর শক্তি সামথ্য, জন, আনন্দ 

পরিপূর্ণ মাত্র/য় থাঞ্ক। তিনি অপরকে 
নীরোগ্ন করতে পারেন, শক্তি সঞ্চার করজ্রে 

গ|রেন, উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারেন । 
তার মাঝে তো ছুর্বলত|র চিহ্ন ধিদ্দুমাত্রও 

দেখতে পাই ন!। কাজেই দেখতে পাচ্ছি, 

চ্ছায় চিন্ত/লে।প আর মমাধিতে চিস্তালোপে 

কত পার্থক্য। 

তার পর তৃতীয় আপত্তি হল) “মশায়, 

আমরা প্র।ণ চাই, প্রাণ চাই-জড়ত৷ চাই 
ন1।* 

বেস্ত বলছেন, বেশ তে, জড় হর্বে 

কেন? কেবলি বাঁদনার স্দুনণ করতে থাক, 
থেমে না কোথায়ও। সত্যে বড় স্বতো- 

বিরোধ থাকে, বিচার করতে হলে ছুটা দ্িকই 

দেখতে হয়। যর বলে বেদান্ত ছঃখবাদ 
শিশ্ষ। দেয়, তারা ভুল করে। বেদাস্ত 

তোমাকে কর্মের ঠিক পথটী দেখিয়ে দেয়, 
কি করে জগৎকে তোন।র অধীন র!খতে হবে, 

এই শিখা । 

আচ্ছা, বাসন।র কথাই ধর না কেন, 

বেদান্ত কম্মিন্কলেও রলে ন। যে জড় হয়ে 

যাও। এ কথ! বেদান্ত কিছুতেই বল্বে না। 
সর্বধ| কর্মরত হও--এই কথাই সে বলে। 
বেদান্ত বল্ছে, তুমি যে বাসন কামন! নিয়ে, 

আছ, আসলে সেগুলো মন্দ নর, কিন্তু তাদের, 

তুমি ঠিক্ ঠিক খাটাতে পারছ ন!। কামনা, 
কি? প্রেম ছাড়া কিছুই ন|। প্রেম বল্তেই, 

সাধারণতঃ একটা [কিছু গ্রতি তীব্র আমুক্তি 
বুবি। প্রেম যার কে|নও বস্তর প্রতি তীব্র 

ঝ|সনা হয়, তাহলে কামনামা/ব্রই তো প্রেন 

ছাড়! কিছু নয়। আর তোমরাই বল, ভগবানূ 

প্রেমস্বরূপ--কাজেই সমস্ত কামনাই তগবান্। 



২৪২ 

ভাই হদি হয়, ভাহলে যে নিখিল-কামনার 
সঙ্গে নিঞ্সের জীবনকে একাত্ম বলে অনুভব 
করেছে) তার পর যে প্রেনেছে, তারই 

আত্মন্বরূপ বাসনার আকারে সমস্ত জগতে 
ছড়িয়ে পড়েছে, সেই কামনাই জগৎ শাসন 

করছে__তার কত আনন্দ! সর্বশক্তিমর়ী 
যাসনার সঙ্গে যে নিজকে এক বলে জেনেছে, 

আমিই সমস্ত কামনার মুল--আম|! হতেই 

কামনার হ্ষ্টি-আমিই জগতে বাসনার 

জনক, নিদান, উৎসমুখ, আত্মপ্বরূপ--বাসনার 

রশি ধরে আমিই জগৎ পরিচালনা কর্ছি”__ 

আধ্যারপণ 

সপন 

পপ 

্ ৃ 10১শ বর্ব ৭ম সখ্য 

ভার কি আননা। আমায় হাতেই তোর লাগাম," 

আমিই তে লাগাম ধরে সকলকে চাঁলিয়ে 
নিচ্ছ। এই অবস্থায় এসে পৌছালে আর 

স্বণা থাকে না, বৈরিভাব থাকে না। শক্ত 

মিত্রের বাসনাও তো৷ আমারই বাসনা । আমি 

অনন্তশক্তিরূপে সমস্ত ক্ষুদ্র বাসনার নিয়স্তা। 

এর কামনা-:ওর বামনা_-সব আমারই। 

আমি আত্ম-ন্বরূপ-শামি বিশ্ব-বিধাতা! কি 

আনন! * 

* স্বামী রামতীর্থ ( সতান্ফাঙ্গিস্কো, আমেরিকা, 

জানুয়ারী, ১৪৯৬৩ ) 

সাংখ্যতত্বকৌমুদী 
টি লি 

[ অনুমান.বিবৃতি ] 

অল্প কথায় উপাধির একটী লক্ষণ কর! হয়-_ 

শ্যাহ। সাধ্যের ব্যাপক হঈইয়। সাধনের 

অব্যাপক, তাহাই উপাধি ।* সাধন দ্বারাই 

সাপের নিরূপণ হইয়। থাকে। সাধ্য যে 

সাধনের ব্যাপক, ইহ! আমর] পূর্বে বলিয়াছ 

স্যেমন অগ্থি ধূমের ব্যাপক । এই স্থলে 

সাধ্যের গ্রতে)কটী দৃষ্টান্ত দিয়া সাধনকে 

বেছি পাওয়! যায়, সাধন কখনও সাধ্যকে 

ছাড়াই যায় না। এখন এই কথাটা শ্মরণ 

রাখিয়। উপাধির লক্ষণ আলে]চন। কর! 

বাঁউক। উপাধি সাধ্য ও সাধন ছ।ড়। একটা 

জতিরিক্ত বন্ধ। সাধ্য ও সাধনের সঙ্গে 

ভাহার সম্পর্ক কিরূপ 1--না সে সাধ্যের 

_ম্বাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নয়। অর্থাৎ 

উপাধি সাধের সান্ত চৃতত্বস্থলগুলি গ্রাস 

করিয়! রহিয়াষ্ে, কিন্তু সাধনকে সে এমনতাবে 

আয়ত্ত করিতে পারে না--তাহাকে বেড়িয়! 

পায় নাই। কিন্তু আমরা পুর্বে বলিয়া ছিল।ম, 

ষে জায়গায় অনুমিতি খাটা হইবে, সেখানে 

সাধা সাধনকে বেড়িয়৷ পাইবে। তাই যদি 
হয়, তাহ) হইলে হাহা! সাধাকেও বেড়িয়া 

পায়, তাহার সাধনকে বেড়িয়। পাওয়। তে। 

আরও সন্ভজ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু 

উপাধি যখন সাধাকে বেড়িয়। পায়, অথচ 

সাধনকে পায় না, তাহাতে প্রমাণ হয়, 

সাধনকে আমি (আকারে উপস্থিত করি- 

যাছি, তাহ! নির্দেষ নহে। সুতরাং অন্ুমিতি 
বিশুদ্ধ করিতে হইলে সাধনকে স্বরণে 

উপস্থিত ন! করিয়া যে উপাধির কখ৷ উত্থাপন 
করিয়াছি, ভাঁহার সফ্তি ভুতিয়! পরক্ষাশ 
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করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রামাণ হয, 
অস্থুমিক্ডি বিশুদ্ধ করিতে হুইলে নিরুপাঁধিক 
সাধন বা! হেতু মিলিয়াছে কিনা, সেদিকে 

কঠোর দৃষ্টি রাণিতে হইবে। 
উপাধি আবার ছুই গ্রকার--শক্ষিত 

ও সমারোপিত। পূর্বেই বলিয়াছি ভৃয়ো- 

দর্শনের মাঝে কোনও ন্[নতা থাকিলে 

ব্যাপ্তি নির্দোষরূপে নিরূপিত হইতে পারে ন! 

ও'তজ্জন্ত হেতুও নিরপাধিক হয় না । দুতরাং 
উপাধির সঙ্সাবন! উপস্থিত হয় ভুয়োদর্শনের 

নানতা হেতু । তৃয়োদর্শনের ননতা পরিহার 
কর। সকল সময় সন্তন্ নয়। ফেন ন! 

আমর! তো সর্বজা নহি, কিম্বা আমাদের 

ইন্জ্িয় যে বিকল, এমন কথাও বলিতে 

পারি না। কোনও কোনও স্থলে আমর! 

নিশ্চিত বঝিতে পারি, আমাদের ভূয়োদর্শনে 

কোনও ক্রটা নাই। যেমন অগ্নি ও ধূমের 

সম্বন্ধ । ইহাদের সন্বন্ধ গ্রীত্যক্ষ কর! সহঙ্গ 

এসং আমরা নিঃসংশয়ে এ কগ1ও বলিতে পরি 

ষে, সম্প্রতি যে বিধি বিধানের বশবর্তী হইয়া 
জগৎ চলিতেছে, এই বিধান বজায় থাকিলে 

অগ্নি ও ধূুমের সম্পর্ক আমরা দশবার যেমন 

দেখিয়াছি, বিশবার দেখিলেও তেমনই দেখিব 

-চিরকাল সকলেই তেমনি দেখিয়! আসি- 

যাছে। এম্বলে ব্াাণ্তি নিরূপণ নির্দোষ 

হইতে পারে। যেখানে নির্দোষ ব্যাপ্তি 

নিরূপণ সম্ভব, সেখানে ঘর্দি ভ্রমক্রমে কেহ 

ুষ্ট হেতু সয়ে অনুমান করিতে যায়ঃ এবং 

আ।মধাও ব্য।ণ্তির দোষ খরিয়! উত্ত সাধনের 

ব! ছেতুর উপাধিটা চোখে আহুল দিয়! 

দেখাইয়। দিতে পারি, তাহা ভষ্টলে বলিব, 
এইটী সম্মা-ক্পোপিত অথবা নিশ্চিত 
উপাধি । পূর্বোক্ত অগ্নি হইতে ধূমের অনুমানে 

আর্জেন্ধন একটা .সমাপ্লোপিত উপাধি । 
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স্পঞ্ষ্িত উপাধির চৃষ্টাত্স্থল কিন্ধুপ 
বলিতেছি। মিত্রা বলিয়৷ একটা কালে! 
মেয়ে আছে। এ যাবৎ তাহার সাতটা সন্তান 
জন্মিয়াছে-_-সকল কয়টা কাঁলো। এইবার 
তাহার অষ্টম গর্ভ। গর্ভস্ক শিশুটী কি বের 
হইবে, তাহ1 জিজ্ঞাসা করায় কেহ যদি এইরপ 
অন্রমান করে যে, "অষ্টম শিশুও কালই হবে, 

কেনন! সে ত মিত্রারই ছেলে (শ্যামঃ, মিত্- 

তনয়ত্বাৎ )”--তহ। হইলে আমর! ইহার 

বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিতে পারি। অনশ্বা ভুয়ো- 

দর্শনে আমর! সিদ্ধান্ত করিয়।ছি, অষ্টম শিশুর 

যে শ্তামত্ব (সাধ্য ), তাছার হেতু মিত্রাতনযত্ব। 
কিন্ত কেবল মিত্রার ছেলে বলিয়ই কালো 
হইবে, এট। নিতাস্ত গায়ের জোরের কথা। 

একটু সুক্ম ভাবে চিন্তা করিয়া! বলিতে পারি 

যে, জননীর গর্ভস্থ ভ্রণের সহিত তান 

আহারাদি ও দেহস্থ রসের বিক্ারের নিশ্চয়ই 
সম্পর্ক আছে । মুতরাং জননীর তৃক্ত দ্রবোর 

বিশিষ্ট পরিণতির সহিত সম্ত।নের বর্ণের সম্পর্ক 

থাকা খুবই সম্ভব। তাহা হইলে অষ্টম 
গর্ভের শ্ামত্বরূপ সাধ্যের পক্ষে তুমি ঘে 

মিত্রাতনয়ত্ববূপ হেতু বা সাধন উপস্থিত 

করিয়া, আঁমি তাহার উপাধি উপস্থিত 

করিলাম-_প্বিশিষ্ট আহারপরিণতি।” আমার 
ধারণা, বিশিষ্ট আহারপরিণতিই মিত্রাতনরের 
শ্রমমত্থের প্রয়োলক | কিন্তু এই উপাধিদ্বায়া 

মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতু সংশোধিত করিয়া 
লইলেও আমর। অমুমিতির বিশ্ুদ্ধি সম্বন্ধে 

নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। কেনন! এ স্থলে 

নিশিষ্ট আভারপরিণতি যে শ্যামত্বের গ্রায়োজক 
_ উহা নিঃসনিগ্ষকপে প্রমাণ করা? আমাদের 

পগ সন্ুব | ভগনার দরের কিরপবিকতে 

যেসস্ত।নের দেহে বর্ণ বিকার ভয়, জ।হ। 

আমাদের অজ্ঞান । ইহায় কার্ধ্যকারণভাৰ 
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আবিফার করা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও 
সম্ভবগর হটয়াছে কিন। বলিতে পারি ন1। 

তবে বিশিষ্ট আহারপরিণতি যে শুদ্ধ দিত্রা- 

তনয়ত্ব অপেক্ষা! শ্টামনত্বর বলবত্তর প্রয়োঞক, 
ইহা! সুম্পইট। একট জন্ক বিশিষ্ট 'সাহার-. 

পরিণতিকে উপাধি বলিতেছি বটে, কিন্ধু সম্পূর্ণ 
কার্ধা.কারণ আমদের অজ্ঞাত বলিয়। ইগাকে 

প্ণহ্থিত্ত উপাধি বলিতে চাহি। চেতুভে 
যাহাতে এইরূপ শঙ্কিত উপাধি জুটিবারও 
অবসর ন! থাকে, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক 

হওয়া উচিত্ত। 

আচর্যোর আর একটী কথ! বুঝিতে 

রাকী। আচারধা বলিতে'ছন, অম্ুম/নের পক্ষ 

পক্ষদর্্ধতা জ্ঞান আনম্ভক। এক্ষণে পক্ষ 

কাহাকে বলি?-যেখানে সাধোব সন্দেহ 

হইতে পারে, তা্ছাই পক্ষ। যেমন পর্বতে 
ধুম দেখিলাম; দেখিযা সন্দেহ হইল এখানে 

অগ্নিআছে কিনা । সর্ব অনুমানের পুর্ব 

সন্দেচ থাকে । এরপন্থুলে নিশ্চয় জ্ঞ।ন হওয়ার 

উপায় নাই--তাহ! ভইলে প্রন্াক্ষই হইয়া 

যাইত, অন্রমানের আর অবকাশ থাকিত ন1। 

ইহ।র পর ব্যাপ্তি স্মরণ করিয়! পর্বতে 
রাণ্তিজ্ঞানসহকৃত ধুমেব পরামর্শ করিয়। অগ্নির 

অস্তিতস্বন্ধে কিরপে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 

থাকি, তাহ। পুর্বে বলিয়াছি। এরপস্থলে 

পর্বতই পক্ষ। পর্বতে অগ্নি আছে কিনা 

ইহাই সন্দেহ হইয়াছিল] স।ধন ধৃম পর্বতেই 

ৃষ্ট হইয়ছিল। ফল কথা, স'র্বাশৌম ব্যাণ্তির 
বিশেষ চৃ্টাস্তস্থল যাহাকে আশ্রয় করিয়! 

প্রকাশ হয়) তাহাই পক্ষ । অস্থি ও ধূমের 
সার্বভৌম ব্যাপ্তি জানি-_ পর্বতে তাহার 

একটা বিশেষ দৃষ্টাস্ত পাইলাম ; এই পর্র্বতই 
 গ্রক্থ। অবস্ঠ এই লক্ষণ প্রাচীন নৈরারিকের। 

আধ্যদপণ, [ ১৭প বধ. ০1] 

নবীনেরা সংশর়কে অন্ুমিধির গুরুতর কারণ. 

বলিয়! হ্বীকার করেন ন৷। বিচার জাটন্, ছুটবে 
আশঙ্কায় আমর! এখানে প্রাচীন লক্ষধই 
উপস্থিত করিল।ম। 

হেতুর, পক্ষে বর্তন/ন থাকাকে বলে পক্ষ- 
ধর্মত। । গুধুব্যাপ্তিজ্ঞ।ন থাকিলেই অনুমান 

হয় না, বিশেষস্তলীয় ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমানের 

কারণ, ইহা।তেই আমাদের জ্ঞানের ভওার 

বৃদ্ধি পায়, উহা পৃর্বে বলিয়।ছি। কিন্তু হেতুকে 

সেই বিশেষস্থলে আবিভূতি না দেখিলে তে| 

তৎসংস্থষ্ট সাধ্যের অনুমান হইতে পারে না। 

তাই পক্ষধর্্মতান্তান অনুমানের পন্ধ এত্ত 

গ্রয়োজনীয়। 

অঙ্থমানের ভেদ 

[ মেটামুটা অনুমানের পরিচয় দেওয়া 

হঈটল। এখন অনুমান কয় প্রকার দেখা 

যাউক।] অন্যান্ত শানে অনুমানের গ্রকার- 

বিশেষ কথিত ভইয়াছে। উহ1 পাংখ)- 

শান্কারেরও অভিষত। তাই তাহার কথা 
স্বরণ করাইয়৷ [দিবার জন্তক কারিকাকার 

বলিতেছেন-_প্তিন প্রকার অনুমানের কথ! 

বল! হৃইয়। থাকে ।” অর্থাৎ পূর্বে আমর! 

অনুমানের সামান্য লক্ষণ করিয়াছি যাত্র, কিন্তু 

বিশেষভাবে দেখিলে অনু।ান তিন প্রকার-- 

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। 
আবার ল্লরীত্ত ও আঅন্লীত ভেদে 

অনুমানকে ছুষ্টভাগেও ভাগ কর! যাইক্জে 

পারে। যাহ! অন্বগমুখে প্রবন্ধিত হইয়া 
একটা কিছু বিধান করে, তাহাকে বী্জ 

বলে। আর যাহা বাতিরেকমুখে প্রবর্তিত 
হয়া একটা কিছু নিষ্ধে করে, তাহ! 

অবীত অনুম্থন। | 



ককার্তিক, ১৩৩১.] 
তাঁগার, মধো অবীত অনুমান শেষব্থ। 

য।০। অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই শেষ বলে। 

এই শেষট যেখানে অনুমানজ্ঞনের বিষয়, 

সেখানে ন্ষেবৎ অনুমান । তাই ন্তায়ভ।ষ্যকার 

বাৎসায়ন বালতেছেন, ৭কোনও স্থলে একটা 

কিছু গ্রসক্ত হলে (-সর্থৎ সে স্থলে তাহার 
আভ্তত্ব সভ্ভাদিত হইলে ), যদি তাহাকে 

সেম্ক'ল গ্রাতিঘিদ্ধ করা যাঁয়, 'এসং অন্তত্রও 

তাঠার প্রসঙ্গ ঘদি গ্রাতিষিদ্ধ হয়, তাহ1 হলে 

প্রতিষেধের পর অবশিষ্ট স্থলে উক্ত বস্তব 

আঅস্ঠিত্ের ষে সমাকৃ গ্রাতায় জন্মে, তাকেই 

পরি'শষ নল। অদীত ব্যতিরেকি 

তন্রম।নের উদাহরণ পরে নলিন। 

বীত অন্রমান তুই প্রকার-_পৃর্র্বৎ ও 

সংমান্যতোদৃষ্ট । ' পূর্বব 'মর্থে প্রসিদ্ধ; যে 

ফামান্তধন্মের স্বলক্ষণ (ম্বরূপ।শ্রয় ) পক্ষ ছাড়! 

অন্তত্র ও রহিয়াছে, তাহাকে পূর্ব বলা যাইতে 

পারে । এই গ্রুক!র পূর্ব প্রসদ্ধ বস্তু যেখানে 

জনুমন জ্ঞ।নের নিষয় হয়, সেখানে পুর্ববৰৎ 

অনুম।ন হয়া! থাকে । যেমন ধুম দেখিয়! 

বহ্ছিত্বরূপ ধর্মনিশেষ পর্বাতে অনুমিত হইল) 

এই বহ্রিত্রূপ পর্মাবাশেযের স্বরূপ'শ্র্ নাহি 

বিশেষ ই'তপু-বব পাকশালা.তও দেখ 

গিয়াছে । | ইইাত পূর্ব বৎ অনুমানের স্থল। ] 

' সার একপ্রকার বীতভ অনুমান অ|ছে, 

উহ! সমান্তাতোদৃষ্ট । এরপ স্থলে ষে বস্তবান্দের 

স্বরূপাঞ্ু্ অন্তর দৃষ্ট হয় ন|ই, এই গ্রক!র 

ব্স্তই অগ্মানজ্ঞ!নর খ্ষিয় হুইয়। থাকে। 

যেন ধর, ইন্জিগবিষ়ক অনুম[ন। আমাদের 

ভয় |” 

সাংখাতস্বকোদুদী ৯৫ 

রূপাদিজ্ঞান হইয়া! থাকে । উহ। ক্রিয়া সুতরাং 

তাগ্গার করণ অছে এইরূপ তর্কনহায়ে অ।মর! 

ইন্ড্িয়ের অনুমান করিয়। থাকি । যদিও 

“ছেদন ক্রিয়ার কর্ণ কুঠ।র” হত্যাদি স্থলে 

আমর! করণত্বরূপ ধর্সের স্বরূপাশ্রয় প্রত্াক্ষ 

করিয়। থাকি, তথাপি রূপাদি জ্ঞানের থে 

জাতীন্ন করণত্ব অনুমান করিতে চাচিতেছি, 
সে র্জাতীর করণের ন্বরূপাশ্র্ আমরা, 

কোণায়ও প্রশ্াক্ষ করি না। এইট করণ, 

ইন্দ্রিয় জাতীয়। ইন্ত্রিযত্রূপ সাসান্ত ধর্মের 

স্বলক্ষণ ব1 সশরূপাশ্রয ঠষ্ল ইান্রয়বিশেষ। 

কিন্তু বহ্তস।মান্টেব স্বলক্ষণ বহি যেরূপ 

আমাদের মত মর্ভা জীবের প্রচ/ক্ষগে!চর 

হটয়। পাকে, হীন্দ্রয় তে! সেরূপ হয় ন1। 

[ এইরূপ স্লেই সামান্ততোদৃ্ অন্তমানের 
অধিকার ।] পূর্ব্ববৎ ও সামান্তাতোদৃষ্ - 

, এই উনয়ই বীত নুম।ন হইলেও এইখানেই 

ইহাদের পার্থক্য। 

স।মান্যের দর্শনক্েট সাম।হ্যতোদৃষ্ট বলা 

হইয়াছে । সামান্ত শখের উন্ভুর সাব্বপিতক্কিক 

তসল্ প্রত্যয় করা ভইযানছ বুঝতে হবে। 

যেথানে শুধু সামান্তবন্ম দোপয় অনুমান 

কারতে হয়, উহার স্বলক্ষণ বা স্বরূপ শর 

কোগায়ও দেখ! যায় না, সেখ[1ণেই সামন্তো” 

দৃষ্ট অনুমান, ইহাই ফলিঠার্থ। এই সমস্ত 

কথ। আমরা ভ্ায়বাহিকের ত।ৎপর্যাটীকাক্, 

বুঝায়! বলিয়।ছি, পুঁথি ঝাঁড়িবার ভয়ে আর 

সাহার উল্লেখ ক[রগাম ন! 

শী এ 

উনি 



সাধন-নিষ্ঠা 
শপ দু ০০০৬ 

আমরা ভগবানকে ভালবাসিতে পারি 

' জ্ই--তাহার' কথা শুনিয়া, মাত্র। 

ভালবাসিশে তাহাফে অনুভব করিবার জন্য 

প্রা নিয়ত. আকুলি-বিকুলি করিত। 

ঈর্ষা স্তিক আকুলতা যার আসিয়াছে, তার 

মন অন্তর্দিকে যাইতে পারে না। তবুও সে 

ভালবাস! ভালবাসা করি, সে শুধু শোপ। 

কথার প্রতিধ্বনি মাত্র--তাহা হৃদয়ের 
অগ্থস্তলকে স্পর্শ করিতে পারেনা । তবে 

ইহখতেও লাভ আছে। ক্ষণেকের জন্যও যে 

তীহার কথা মনে হয়-__ইহা তষ্টছেই অথও 

অগ্নতৃতি একদিন আলিয়া'পড়িবে। ক্ষণেকের 

সাধনাই অনুশীলনের ফলে চিপম্থুন ভঙঈয়! 

শান্তির হুধাধারায় একদিন হৃদয়কে আপু 

করিবে। এর এগ্ত নিষ্ঠা চাই। 

০. নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠান মানিয়! চলিলে 

ধীন্ভার গ্গয অনুষ্ঠান, তঁহাতে রুটি গামিনে। 

ক্ষাথক উচ্ভ্।লদণে যে রুচি, সে রুচি হ্থাস 
পাবার সম্ভাননা অ(ভে। কিন্তু দিনের পর 

দিন যদি ভার নমে একটা নিয়ম মায়া 

চলি, সেই নিয়মপালনের উদখ মি তিনিই 

হন, তলে আপনা হইতেই নিয়মে রুসব সার 

হটবে। এই রস বা আনন্দই তিনি--জগংকে 

নিয়মে বাধিয়। তার মাঝে রস-শ্বরূপে অরূপ 

থাকিয়। সকলের মাঝে তিনি প্র।ণসঞ্চর 

ফরিতেছেন। নিয়মের ভিতর তাঁহাকে 

অনুভব করিতে তইঈলে-এতিবেই সাধনা যদি 

দেছের পক্ষে মনের পক্ষে কঠোরও ভয়, তবুও 

তাড়াতে প্রাণে অৈতুকী তৃপ্তি আলিবে,- 

ভগবানে রুচি হইবে। 

এ রুচির আস্বাদন যে প্াইয়াছে সে 
আর তাহাকে ভুলিতে পারিবে না-তার 

আর তুল পথে পা পড়িবে ন!। তাহাতে রুচি 

হইলেই তাহার সঙ্গে আমদের যোগ সুম্পষ্ট 

হয়। জগতে কিছুর সঙ্গে আমাদের পরিচর 

"পট হয় ঈন্তিয়ের সাঙ্গাযো। চোখ মেলিয়া 

থাকিলেই একটা] কিছু দেগিতে পাইন-_ 

কিন্ত চোখ বুজিলৈ তা সই অন্ধকার । 

কিন্ত তীহাতে রুচি হইলে তাহার সঙ্গে 

ফেযোগ অনুভূত তয়, তাহ। অশীন্তিয়__ 

কাজেই তাহ! অনিকের এবং অতি সুম্প্। 

মহৎ একটা কিছু শস্তবে পাইলে বাইরের 
ক্ষুদ্র বস্তুকে ও মাম প্রেমেল তৃষ্টি নিয়া দেখিতে 
শিখে_এ দুটি যেমান পতা, তেষান শিব, 

তেমনি নুন্দর। তাহাতে রু'চ হইলে এই 

দৃষ্টি খুলিয়া যায়। তথন নাধকের কাছে 

বিষম বা অন্ন্দর কিছু গাকিতে পারে না-- 

থা।কলেও দৃষ্টিগুণে ত11 সুষম এবং মঙ্গলপূর্ণ 

কটয়। উঠে। অতান্দিয় অনুভূচিতে ভন্রিগা- 

স্ুভৃতির সকল বিক্ষোচ্চ যখন মিলাই৫। যাঁঃ, 

তখন একট! নির।টু গ্রুণাস্তি আসিয়া অন্তরকে 

নিয়তই তী(হ।র ধ্য।নে জাগইয়। রাখে। 

নিত ধ্যাননেত্রে তাহাকে যখন অনুভব 

করিতে পারিব, তথ্নই নিষ্ঠার প্রয়োজনের 

আবরণ খসিয়া বাইবে- তাহার ভিতর যে 

সহাটুকু, তাহা তখন 'শামার স্বভ।বে গ্রতিষ্টি্ 
হবে । নিষ্ঠা্ট মনকে গ্রাশাস্ত এবং সংযত 

করে। গ্রপমে ইছ। হয়ত জোর করিয়! করিতে 

হয়। কিন্তু এই প্রশান্তি বা সংযতভাব বখন 

স্বভাব হয়! দাড়, তখন আপন হইতেই 
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তিমি প্রকীশিত হন। প্রশান্ত মনেই তীর 
বিকাশ । পনিশ্ত্র দেহ মন লইয়া এই বিকাশকে 

ধারণ! করিলে প্রাণে প্রেম জাগে সঙ্ধীর্ণ 
কান! গ্রেমানুধিতে তখন বুদের মত 
মিল।ইর। যায়। 

কামন। জয় হয়! গেলে-ব্যর্থ মরুময় জীবন 

স্বরপে সার্থক হুইয়! উঠে। তখন প্রত্যেকটা 

পদ্বিক্ষেপ আনন্দের, প্রত্যেক দৃশ্য 

আননের--সব কাজের ম।বঝেই মনের একট। 

সাধন-নিষ্ঠ ২৭ 

আরসীম ভূপ্তি তখন সর্বদা অব্যাহত থাকে। 

এ ভাব যে আভ!সে পাইয়াছে_-তার প্রাণও 

কিজানি কি পাইয়া বিপুল আবেগে আকুল 

হইয়। উঠে। এ অ।বেগকে সে ধরিয়। রাখিতে 

পারে ন! রডটে-_কিন্তু ক্ষণেকেব তরেও সে যে. 

একট! . অজানা পুলক জাঞ।ইর| দেয়, তাহার 

স্বৃতিত্তেই সাধনপথ সাধকের পক্ষে মধুময় 

হইয়া উঠে। এই স্বৃতিই আমাদের নিষ্ঠা 
মূল- ধৈর্য্যের আশ্রয়। 

মনোলয় 
স্পা 

€ ভক্তিনম্মাপ্গ ১ 

জগতের সমস্ত ধর্মের মূলে এক মহাসত্য 

»-শএকমেবাদ্িতীয়ম্।” সেই এক ব্রক্গবস্ত 
জিতত্ব ও ভক্তের তিনি মনের অনুভূতিগমা 

স্থান. নহেন । মনোলয় হটলে 

বদ্ধ পান হ্বতঃই প্রন্গাশিত হয়। মন থাকিলেই 

রূপ আছে, কাবণ মনের সহিত রূপের 

নিতা সম্বন্ধ। তাই সাকার ও নিরাকার 

উপাসনায় অধিকরিছেদ হিন্দুধর্মেল বিশেষত্ব । 

জ্ঞবন ও যোগের দ্বার! ভক্তিচত্ব পুষ্ট না হইলে 

স/কারবাদে ব! সগুণোপাসনায় পূর্ণ রসাস্বাদন 

হয় না। উত্তম অধিকারী বিচা? ছাব! সর্বত্র 

ব্রহ্গণন্ত। অগ্নু5ব করিয়! এই অনন্ত জগৎ:ক 

এক অখগ্ডত।বে দখিতে চেষ্টা করিবেন এপং 

যে।গানুঠানে হৃদয়ে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব 

করবার পর ভক্তিতত্বের অধিকারী হইবেন। 

শীভগবান বলি ছেন-_. 

তপস্থিভে)াইধিকো! যোগী, জ্ঞানিত্যোপি মতোইধিকঃ। 

--অর্থাৎ যে,গী তপঃপরায়ণগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ _-শান্ত্রজ্ঞানবানদিগের অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। 

পুনশ্চ ভক্তের স্থান দর্শাইতে বলিতেছেন-- 
যোৌগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। 

অদ্ধাঝান ভঙতে যোমাং স মেযুক্ততমে মতঃ॥ 

--খেগীদিগের ভিতর যে ব্ক্তি শন্ধাযুক্ত 

ও (মাতে তাদগতচিন্ত হইয়া আমাকে ভজন! 

করেন, এতাদৃশ ভক্তই শ্রেষ্ঠ-_-অতএব হে 
অর্জুন, তুমি আমার তক্ত হও । 

“কৃষণতস্ত ভগবান ন্বয়ংত ইহা পিত। 
বন্থদেবের সম্যক্ বুঝিণারু সামর্থা না থকায়-_ 
নারদমুখে খ্রন্গজ্ঞান উপ হয়া তৎপরে 

তিনি ভগবত্তত্ব বুঝিতে সক্ষম হঠয়াছিলেন। 

তগবত্তব বুঝিতে ব্রহ্মতত্ব ও পব্মাত্মতত্ব 

একান্ত প্রুয়েছদন। এই তিন তত্বেরই উদ্দেস্ত 
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এক: হুটলেও ওক? ভগবতত্বেই সর্ধ তত্ব 

গর্ধ্যবসিত হইয়াছে 

 বদন্তি তততবববিদং যদ্ জীনমনা্। 
র্ষেতি পরমুক্সেতে ভগবানিতি শন্যাতে | 

উজ ভ্রিতব কিভাবে গনত্তবকে স্পষ্ট 

করিয়াছে তাহ। প্রেমে মহান শীত 

ক্লাবিরাজ গোন্বমী দেখাইঈয়াছেন_- 

ভন, যোগ, তন্তি তিন সাধনের বশে। 

বঙ্গ, আত্মা, ভক্ত ত্রিনিধ প্রকাশে ॥ 

জন যোগ ভক্তি নর্গে ভাজ সেই সব। 

বর্গ আত্মারপে তারে করে অন্মভব ॥ 

ভক্তিযেগে ভক্ত পায় ধাহার দর্শন । 

হুর্য্য যেন সবিগ্রঞ্থ দেখে দেবগণ 1” 

্বৃতর|ং ভাবতন্ব বুঝিতে এই ত্রিতন্বের একান্ত 

আবশ্তক । এই ত্রিতব বুঝিলেই মানব তন্তু 

পদবাচ্য হয় এবং গ্রকৃত ভক্তির বিমণ আত 

তাহার হদয়ে অন্তঃস/পল। ফন্তব স্ায় নিভৃতে 

বহিতে থাকে । 

বর্তমানে কালের প্রভাবে প্রকৃত শিক্ষার 

অভ।বয়েতু তক্তির সহিত জ্ঞান ও যোগের 

অব নাই । কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার- 
রাশি পশ্চীতে থাকায়, শিক্ষ!র অভাব হইলেও 

ভক্ত হৃদয়ে যেন কে।নও এক অজান! অভান 

অনুভব করেন। মন গ্রাণ যেন কাহার দিকে 

ছুটির যায় এবং একট! শক্তিব উপর বিশ্বাস 
এবং বিশ্বাস-হেতু ভক্তির উদয় হয়। এত!দৃশ 

নিয় অর্ধিকারীর পক্ষে শ্ন্ত্রকারগণ প্রতীক 

উপাপনর বাবস্থা কর্রিদাছন_ _বশিয়াছেন 

*্প্রতিম!, শ্বলপবুদ্ধীন।ম্ 1? কাজেই নিয় 

অধিকারিগণ ঠিক বিপরীত দিক দিয়। 

গপ্তব্য স্থানে অগ্রনর হুন। তাহাদের বছু 

কেপে লক্গ্যঙনে উপস্থিত হইতে হয়ত. 

আরাদপণ' [ ১৭শ বধ--৭দ সংখা 

্ধুদ্তিগণ গ্রতিষাই দেবতা, এইরূপ 
জ্ঞানে প্রতিমার অগ্চন! করেন না। চঞ্চল 

প্রতিমাপূজায় . মনকে স্থির করিবার জন্ঠ 

ঘোগানুষ্ঠান মনের অবলম্বনস্বরূপ কোন 

প্রতিমায় (বন্ধ নয় এরূপ বন্ত্তে) ব্রন্গের 

অধিষ্ঠান বা প্তন্মন্ং সকলং জগৎ” জ্ঞানে 
প্রতিমাও ব্রঙ্গময় মনে করিয়া তাভারই চিন্তার 

তন্ময়ত লাভ করিতে চেষ্টা করেন। এই 

প্রতিমার অর্চনপদ্ধতি আলোচনায় (দশা যায় 

যে, প্রতিম।পুজায় সম্পূর্ণরূপে যোগ-নুষ্ঠান 
বর্তমন। যোগ ব্যতীত আত্মন্ঞান লাভ 

অসম্তভব। বিস্তৃত তৃতগুদ্ধি বাতাত পুঞ্জা- 

অর্চনা অর্থশূগ্ঠ । এই বিস্তৃত ভূতগুপ্দির এক- 

মাত্র উদ্দেঠ শিণশক্তির মিলন। ভগবানকে 

গ্রতিমাদিতে অধিষ্ঠান করিতে সস্তু।ষণ করতঃ 

বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি করিয়া জপার্দি করিতে হয়। 

পরে জপ সমর্পণ বিধেয়। 

ভক্তির সাধন করিতে করিতেও ভক্েন হৃদয়ে 

ভগবতকপায় অদ্বৈতজ্ঞানের উন্মেষ তইয়া 

থাকে- শ্রীশ্রীরমরুষ্ণাদি ভক্ত হাগার উজ্জ্বণ 

দৃষ্টান্ত । 4. 

একরপ ভাবে 

এই শ্রেণীর সাধক সাধারণতঃ ভাব গ্রাবণ | 
ক।রণ ভাব মানুষের মজ্জ।গত | শৈখব, 

হহতে বাদ্ধক্য পধ্যন্ত মানুষের শতর একমত 

ভাবেরছ একট|না উন্মেষ হইয়া প|কে। 

শৈশব হইতে কৈশোর পরাস্ত বাক শুধু 
মাতাপিতাকে তন্ষি করিতে 

শিক্ষ! করে। কৈশোন 

হইতে যৌবন পর্সান্ত সগ্য তা? তাহাদের গরবণ 

হয়। যৌননে মধুব ভানের উন্মেষ হয় 

প্রোড়ে বাৎসল্য স্নেহের উপয় তয় 'পার্দাকেচু 
শাস্ত ভাব উপাস্থিত ইয়। মানুপগাণনে উদয় 

ভাব 

'হুইতে অন্ত পথম একমত ভাবেই দ্ধ 
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হইর! থাকে। ভাবস্বলিতে প্রাণের টানকে 

বুঝিব। কিন্তু এই" ভাব স্বার্থহষ্ট বিধায় ইহা 
মিশ্রি ভাব মাত্র। স্বার্থশৃন্য ভাবই প্ররুত 
ভাব _-সে ভাবে ভাবিত হঈলে জগন্ময় মনো- 

ময় মন্তরমুত্তিতে আসিয়া দেখ! দেন। 

ত্বাপরযুগের শেষ পর্য্যস্ত এতদ্দেশে জ্ঞানের 

ও কর্মের সাপন এতই প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছিল যে, ভক্তিতত্বের আংশিক ভাব 

বা শুদ্ধ দন্যতাব মাত্র শিল্তার লাত করিয়া- 

ছিল। ভক্তিতত্বেব পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ ভাব 

একমাত্র মধুরতাবেই পর্যানপিত হষ্টয়াছে। 
তাষ্ঈট এক মধুন ভাব বা শুদ্ধ প্রেমপীলা 

গ্রকাশ করিতে শ্রীত্রীবাধারুষ্ণতত্বের আনশ্ুক 

হঈয়াছিল। আ্রীভগবান স্বীয় শক্তিত্রয়ের 

অন্যতম হলাগিনীশক্তির সহিত ইচ্ডাগ্ বা 

মারিক দেহ ধারণ করিয়া জীবকে গ্রেনানন্দ 

গ্রীন্বাদন করাকে শ্রীবৃন্দাবনে আবিভূ্তি 
হযাছিলেন। ভক্তির এই পঞ্চপিধ ভালে 

শ্রীপ্রীরাধ'কুষের বিগ্রছে মনোলয়পদ্ধতি 
দেখালে সর্বববিগ্রহের উপাসনায় মনোলয়- 

পদ্ধতি দেখান হইবে। 

শ্রীশ্্ীরাধারষ্জতত্ব বুঝিতে হইলে সর্বাপ্রে 

শ্ীকৃষ্চ কে, তাহ! বুঝিতে চেষ্ট। করিতে হইবে। 

কুরুক্ষেত্রের পর্থসারথি ও 

ব্জের গোপীঙ্গনব্প তকে 

বুঝিলেই শ্রী পূর্ণভ।বে 
আমাদের লিকট প্রকাশিত 

"তব্মমি” এই মহাবাঁকোর সাধনাশক্ষা দিতে 
শ্ীক্চ লীলা। শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণত্র্গ। তিনি 

ব্রহ্গণে। হি প্রতিষ্ঠাহম্ অনৃতত্তাবায়হ্য চ। 

শাখতস্য চ ধর্মনা হুখৈকান[তিকন্য চ ৫৮ 

গগবান্ স্বয়ং 

হইলেন । 

-অর্থাৎ আমিই ব্রদ্ধের ঘশীভূত মুর্তি। 
ৰা প্রকাশ ( ড় বা ক্ুদ্রবস্তর :নহিত তুলনা 

ঈমোলয় হলি 
দেখাইন্ডে গেষোল-যেষন হুর্য্য, জ্যোতি 

' প্রকাশ)। আমিই সোপাধিক ও নিরুপাধিক 

বঙ্গের একমাত্র আবাসম্থান। আমাতেই 

নিতা মোক্ষ-সনাহন ধর্ম ও অনন্ত হুখ 

বিরাজ করিতেছে। 

পুনশ্চ বলিতেছেন_. 

দ্বাবিমৌ পুকষোৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্ধধাশি ভূতানি কুটস্থোক্ষর উচ্যতে | 

উত্তমপুরুষস্তস) পরমাক্মেত্যুদাহতঃ | 

যো লোকক্রমাবিষ্ঠ বিভর্ভবার় ঈশ্বরঃ ॥ 

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহক্ষরা্পি চোতম:। 

অতোহণ্মি লোকে বেছে চ প্রধিতঃ পুরামোন্তুমঃ ৫ 

-এক সংশ্বরপ পরম!ত্া তিনভাগে 

বিড্ভক্ত হছইয়াছেন। পঞ্চকোধাত্মক যে দেহ, 

তাতাই ক্ষর, এবং ধিনি এই সমস্তের ঘধিষ্ঠাত! 

বা মায়াশক্তি-সম্বদ্ধ অথচ নিণির্থ, তিনিই ক্টস্থ 
ক্ষরপুরুষ বাঁ জীবচৈতন্য বা জীবাস্মা। 
কিন্ত পরমাত্মা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে অতীত 
বাঁউত্তম কারণ। তিনি অরময়, প্রাণময়, 

মনোময়, বিস্ষানময়, আনন্দময-_এই পঞ্চকো1ষ- 

ময় ক্ষর পুরুষ বাঁ শরীর ও তন্মধ্যস্থিত বা 

মায়াশক্তিতে সম্বন্ধ কৃটস্থ জীব চৈতন্ত ব1 
অক্ষর পুকষ হতে উত্তম--যেহেতু তিনি এই 

উদগকেই লীয় চৈতন্যশক্কি হবার! প্রকাশিত 

কঙিরেছেন। ভতজ্জন্ত শ্রীতগবান বলিতেছেন-- 

প্ম!ম বেদে পরমাত্রূপে কথিত হইয়াছি। 
সেতু আমি জড়সমূহের অশীত ও ট5তন্তের 
নিঃামক--ত্জগ বেদে ও লোকে উত্তমপুরুষ 

ব| পুরুসোত্বম বলিয়া বিখাত।” 

আবার ললিতেছেন--“কালো২শ্মি লোঁক- 

ক্ষয়কং আমি কাল--কত ছালোক ভূলোক 

আমাতে *উগ্যন্তি সন্ত খেলি এরবিশস্তি 

ক্বভাবতঃ*স্কত কত সৌরজগত আমাস্ে 

২.৭ 



২১৪ ণ 

উঠিতেছে_-অবস্থান করিতেছে, লয় হইয়া 

| যাইতোছ। 

'ত আত তুচ্ছ। কেবল 

আ'মই আছি সাক্ষি- 

স্বরূপ ।” শ্রীরুষ্ণট ম€]ক।ল) কাবণ পকর্ষয়েৎ 

কালরূপেণ যঃ স কৃঙ্তঃ।* তাগা পে দেখ 

ঘায় যে শ্রীরুষ্ডঃ একমাত্র পণম!গ্ুরূগপী “৯৩” 

প্দার্থ। এই “তং” ও প্তৃম্ত পদার৫থর “হ সি" 

পাদব ত্বারা! মিলন হ্বীভগন!ন 

অর্জুনকে একে একে একাদশ গ্রকার যোগ 

যথং.. কন্মযে।গ, সন্নাসযোগ, 

 ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোখ, পজযোগ, শিউুতি- 

| যোগ, বিশ্বর্নূপদ শনযে গ, ভক্তিযোগ, 

পুরষোত্তনযোগ, মোক্ষযোগ উপদেশ দ্বাণা 

ইহাই বুঝাইলেন 'য, ইহাব যে কোন যোগ 

হারা জীবায্মা শ্রীভগনানের সহত মিলিত 

হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকঞ্চর রূপোপানন! 

বাতীত কেহই তাহাকে সমাক্ পায় না। 

প/ইলেও যে শাস্তিলাভ করিতে পারে নাই _ 

তাহ! অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখ।ইয়। বুঝাহয়া- 

ছিলেন যে, সগুণ ব্রদও ধারণ!র অতীত 

এবং তাহারই প্রঠিপ্বনি করিয়। অজ্ভুন 

বলিলেন_ 

: কঞলীলা 

তত্বমসি-প্রতিপাদক 

উদ" শ্াট 

জ্।নযোগ, 

আরাদপন 

হ্ষের্যাধনা দি | 

টি 

[১?শ বর্ষ-৭ সংখ্যা 

দৃইটেদং মানুষং রূপং তব মৌমাঁং অনার্দন । 
. ইদানীমস্মি সংবৃতঃ চেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥” 

এব মধ্যেই শ্রীভগনান পূর্বে অর্জুনকে 

বূলিয়াছিলেন, তপশ্পী অপেক্ষা জ্ঞানী, জ্ঞানী 

ভপেক্ষ। যেগী এবং যে।গী অপেক্ষ। ভক্ত শ্রেষ্ঠ । 

সর্বশেষেও তাহাই বললেন_- 

সর্বধর্মান্ পরিতাঙ্গা মামেকং শরণং ররজ। 

অহং ত্বং সর্বাপাপেন্ডেঞ্জ। মোক্ষয়িষঞগামি ম! শুচঃ | 

অর্থাৎ ভগবান্ বলিলেন অজ্জুন, আমার সহজ 

সরল এবং শেষ কথা এই যে বর্ণধন্্ম, আশ্রম- 

ধর্ম, ইন্জিয় এবং দেহধর্্, লৌকিক প্রভৃতি 
যাবহীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়। এক আমাকেই 

ভজন! করিলে মে।ক্ষলাভ হইবে। 

শ্রীভগবান্ কথট| ঠিক ল্গষ্ট ভানে না 
বলিয়! ঘুর।ইয়। ইহাই বলিলেন যে, বুন্দবনে 
অমর গক্তিত্রয়ের অন্ততম হল।দিনী-শক্তি 

শ্রীরাধা যেরূপ ভাবে অমাকে ভজনা করিয়া 

লোকশিক্ষা দিয়াছেন যেরূপ প্রেম চাই। 

তাহ! হইলেই মোক্ষের অধিকারী হুইবে। 

(ক্রমশঃ) 

? 21555717712 লাগল লাল লেল্ললল ই 

ধর্ম কি আর এমনি সহজ জিনিষ? অভিমানশুন্য হতে 

হবে। বুক্ষের যেমন বীজ ন| পচলে তা হতে অঙ্কুর বের হয় | 
না, মানুমেরও মভিমানটা একেবারে নষ্ট না হলে ধর্ন্মের অঙ্ুরই 

ঘর জন্মায় না। অভিমান যতকাল আছে, ততকান্গ প্রকৃত ধর্মের 
| 
2 
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নাম-গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্বে, জায়ন্তে মৃত হতে হবে। ] 

_শ্রীমৎ পিগয়কফ। গোানী 2 
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ব্যাকুলতা 
স্পিন -প্ষ 

ভগবানকে পেতে হলে আগেব্যাকুলত। 

চাঁই। দাধন-ভজনের যোগাড় পরে হবে। 

মন-মুখ এক না করে শুধু আড়ম্বর করলে 

কি হবে? 

আবার বা।কুলতাও তীব্র হওয়া চাই। 

বাকুলত! অর্থে বিরহ । যার সত্য বিরহ 

জাগে, তার এক মুহূর্ত ফ।ক যায় ন!। প্রাণের 

মাঝে তুষের আগুন জ্বলতেই থাকে । তখন 

ংসার বিষ বলে মনে হয়। তার মানে সবার 

উপর যে একট। বিরক্তি ধরে যায়, তা নয়। 

বিরক্তি হবে নিজের উপর। এই দেহের এত 

তোয়াজ করছি--এই ইন্দজ্রিয়ের এত সেব। 

করছি--কিসের জন্য? ঘ্দ ত!কেই না 

পেলাম, তবে এ দেহ পাত হয় না |াকসের 

জন্য ? তবুও এই 

করতে হবে? 

নিজের উপর এমনি গ্লানি এলেই টবরাগ্য 

জন্মে ।॥ তখনই বাস্তবিক সংসার বিষ হয়ে 

যায়। কারুর উপর রাগ কখেনয়) রাগ 

করবে কাব উপর? তখন (ক আর অন্তজ্ঞ।ন 

থ(কে যেতাব উপর বিরক্তি আস্বে? তখন 

যত জ্বাল! সব নিজের বুকে ! 

সময় বুঝে ভগবানও তখন জ্বাল! আরও 

বাড়য়ে দেন। জঞ্জল দিন দিন বাড়তেই 

থাকে_-আর মনের সকলগুপণপি শিকড় ধরে 

কে যেন টান দেয়। একটুও মাটীর সঙ্গে 

যোগ থাকবার উপায় নাই--সব উপড়ে 

ফেলতে হবে) বিষয়চিন্ত! একটু থাকশেও 

ভে! ভাকে পাওয়া যাবে না। 

দেহ ইন্দ্িয়ের দাসত্ 

যার জলুনি যত বেশী, সে তুত লহক্ে। 

ত্যাগ করতে পারে। ধীরে সুস্থে ত্যাগ 

করতে গেলে চলে না। তবে বিচার করেও 

ত্যাগ এক সময় করতে হয় বটে। ওট।৷ প্রথষ 

অবস্থ।র কথ!--পশুভনের সাধন! । ত্যাগ 

তখনি সত্য হবে, যখন জানতেও পারবেন 

যে তাগ করেছ। গরম লোহার উপর 

হাতু'়ীর ঘ। পড়লে মাগুনের ফুলকি যেমন 

ছিট্রঃক পড়ে, তেমনি তখন সংসার থেকে 

মানুষ ছিটকে পড়ে। তার কি আর বিচার 

করবার সময় থাকে? আগুনের তাতে যাঁর 
শহীর জলে গেহে, সে পাগলের মত জলের 

পানে ছুটে যায়। 

রঘুনাথ দাসেব হয়ে শ্রীচৈতন্তমহা প্রভু 

উদয় হলেন। ঘরে আর মন টিকে না__ 

বারবার পালিয়েইযান। পিতর অতুনগ শ্র্ত্যয 
--নুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেন _ কিন্ত 

তবু ছেলে পোষ মানে না। মা বললেন, 

ও পাগল হয়েছে, ওকে বেঁধে রাখ। বাস! 

বললেন, 

ইন্দ্রণম প্রশ্র্যভোগ স্ত্রী অগ্পবাসম, 

ইহাতে বাদ্ধিতে যার নারিলেক মন-_- 

দড়ির বধনে তাতে রাখিৰে কিমতে ? 

জন্মদ(তা পিতা নারে প্র।রবধ খগ্ডাতে। 

চৈতন্তচন্দড্রের কপ! হ"য়াছে ইহারে-_ 

চৈতন্ত প্রভুর বাউল কে রার্থতে পারে ? 

এই ব্যাকুলতা_-এই বিরহ তাঁর ভিন 

যাঁতে হয়, তার জন্য দিনরাত প্রার্থনা কর। 

তর কপ ছাড়া কিছু হবার ফে নাই। 



তিনিই ক্কপাকরে সংসারের বীধন টিলা! করে 
দেন--তখনই তাঁকে মনে পড়ে। কিন্ত 

কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়লে তো হবে না-১, 

একটান৷ শ্বৃতি চাই। তার জন্ত কেবল 

প্রার্থনা কর-_কেবল বল, “হে গ্রতু, আমার 
সব সুখ হরণ করে শুধু খরহের দুঃখ দাও ।” 
বিরহই' তো! ভক্তি। তর ছাড় মু্জি 

কোথায়? “মোক্ষকারগসামগ্র্যাং ভ'ক্তরেধ 

গরীয়সী*-্জ্ঞানাবতার শহ্করাচ1যাও এ 'কথ। 

বলেছেন। 

একাস্তিকতা বতক্ষম ন। আনছে, ততক্ষণ 

নিজে নিজে একট। কিনতু বাহাহুরী করঠে 

যেও না। শুধু আয়োজন করণে কি হবে, 

শত্তি থাক! চাই-তীর দিকে মনটী দেওয়। 

দেওয়া চাই। শরৎকালে মেঘ গঞ্জে কেবল, 

বর্ষে ন। অহঙ্কার করে সংসারে একট। কিছু 

করা যায়, কিস্তু ভগবানকে অহঙ্কার দিয়ে 

পাওয়। যায় না। তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ আত্ম, 

বিসর্জন করতে হবে। “আমি শরণাগভ -- 

কি করতে হবে না হবে, তা তিনিই গ্ানেন। 

তিনিই সখ আরেোজন করে দেবখেন। আ'ম 

নি 

আখাদপণ  ১৭শ বর্ষ-ণন সংখ্যা 

আয়োজন করতে চাই না--আড়মবর করতে 

চাই না-অ!মি চ|ই তকে” 

“সংসারের জলা বাড়িয়েছেন বলে নালিশ 

করব কার কাছে? আমার মতলব মত 

সাধন ভঙ্গন করতে পারছি ন| বলে যদি আগ। 
মনে কে থাকি) তবে ও তো বিরহের জাল 
নর়--ও হচ্ছে অভিমানের জাল।। সমর 

সংসারে ভাল হোক, নন্দ ছোকৃ-মুখাপন্থ। 

হোক, কুবাবস। খেকৃ-তবুও তাকে পইনি 

বলে যাঁদ অ:ন। বেড়ে থাকে--তবে সে জাল! 

অ[মার মাথার ভূবণ। অন্মগন্মান্তর এই 

জআ'লঠেই যেশজ্বণে মরি । সংসার থাকবে 

কিনা থাকবে--৩তা তিণিই জানেন-আমি 

চ।হ আ্মহারা ততে |” 

এমনি ব্যাকুল যার মাঝে জেগেছে'- 

সেই যথ।থ বৈরাগী । ঘর আর বন তার 

কাছে. এক। মোড়ণী ছ।ড়--বাহাছুরী ছাড় 

_ গে তগত হও । ভগবানের জন্ত এক 

দিন একটু কেণেহ বলে! না, আমার বৈরাগ্য 

€য়েছে | ভল্মভর] কী! চাই--নিরস্তর কাদ। 

চাই । একটানা বিরহ হলে তবে য়ে 

অলধনের ধনকে পাওয়। যাবে। 

একনাথ 
স্পট 

ইতিপূর্বে অমর! দাক্ষিণাত্যের ঠিন জন 

মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা ঝরিয়াছি। 

আজ দাক্ষিণ।তোর আর একঞম মখাপুরুষ 

+ শ্রীপ্রএকনাথের ভীবনকথ! পাঠকগণের সন্ুখে 
উপস্থিত করিলাম । 

রা হে নগরে যান, সেখানে পূর্ব 

তইতেই তীহার অভার্থনা ও অবস্থানের 

আয়োজন চলিতে থাকে । মহাপুরুষেরাও 

যেকুণ ধন্ত আরিয়। আবিভূতি হন, সে কূলে 
প্রা়শ:ই কিছু ন! কিছু (বিশেষত লক্ষিত হুয়। 
একনথ ষে বংশে গল্সগ্রহণ করেণ, সে বংশেও 

ইহার বিক্রম হয় নাত ঘ'ক্ষিণাত্যের 



কার্ঠিক, ১৩৩১] । 

গ্রতিষ্ঠানপুর না গৈঠান সহর আমাদের 

ঘআপরিচিত'নছে । প।ঠকগণের বোধ হয় ম্মরণ 

থাকিতে পাবে, নিরুন্তদে। ও জানেশ্বরকে 

একদিন উপবী*াচ'ণর অনুমতির জন্য এই 

পৈঠোনের পাওশমগ্ূরপীর মুধাপেক্ষা হঠতে 

হইয়া ছিপ । পৈঠ।ন:ক দাক্ষিণতোর বার!ণসী 

বলিলে অভ্ান্তি হয় না। পঞ্চদশ শঙাবীর 

মধাত।গে পৈঠাংন ভানুবাস নামে এক পরম" 

ভক্তিনন্পর্ন সদ্গৃহস্থ বাস করিতেন। পক্ষর- 

পরের বিঠে।1 ধেপ তীহার উপান্ত দেখত! 

ছিলেন। পে ঘুগ পদ্ঈণপূর ও তাঠাগ বিগ্রগের 
খ)তি সমস্ত দ[ক্ষিণ[ত্যময় ছড়াদয়] 

পড়িগাছণ।॥ বি্ঞনগব্র রাজা কৃষ্ণরায় 

একবার তীথভ্রনণে(পলক্ষ্যে পন্ধরপুরে আমিয়! 

বিঠে।বা ঠাকুরের শুত্তি দোখয়। এত মুগ্ধ 2ইয়া 

যান যে, [বগ্র“কে রাজধ|নাতে 

গ্নাস্তারত কারবার সঞ্কম করেল। রাজার 

ত ধননল ভনওদের অভ:ব নাই, তাই ভক্তের 

কাতর [মলা উপেক্ষ। কারয়া প্র।গর|ম 

ঠাকুরটীকে তাহ।দের নকট হহতে ছিনাহয়] 

লইঙ্ে তীঠার কোন সন্কোচ হইল না। 

নিরুপায় £ষ্ঠয়া নঞ্লেই [নৈরস্ত ছুছলেন বটে, 

1ঠার 

(ক ১১৭ মেখ প্রুণ গাঞজ।৭ এই অত্যা ১৭ 

বিরুদ্ধে খিদ্রঠা ঠহয়। উঠিশ। কিন্তু তান 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শাপ্তএ রাজার সঙ্গে আটিয়া 

উঠিবার সামর্থ) ঠাঠ।র কোথায়? তবে যেমন 

কারয়াঠ &উঞ্ ঠাকুকে ফিরাইয়া আনিতে 

হৃতবে, এ্ঠ সন্কর কারযা তিনি সঙ্গোপনে 

রাঞার [পছ্ু পিছ যাত্রা! কারলেন। 

বিঞা£ই আনিয়া মহাসমারোহে 

রাজধাণী:ত স্বপন কারলেন, ম্ব্ণলঙ্কারে 

বিগ্রহকে সাজটলেন। ভানুদাস কেবল 

নির্জনে একবাএ খান্দরে প্রবেশ করিব!র 

বাগ 

এক নাথ ২১৩ 

সুযোগ খু'ঁজিতেষ্ছিলেন। তাহার টচ্ছ। এফবরি 
তিন ঠাকুরকে একল|। পাইলে তাহার 
মনে।তাবের কথা গ্িজ্ঞামা করিবেন-- 

কাল।পের ঠাকুর ক রাজার রাজভোগ খ|ইয়াই 
ভুলিয়। থাকিবেন, না আবার তাহার অধ্য।ত 

“তজদিগের পুজা লইতে পন্ধণপুর ফিরিয়। 
যাইঈবেন। সন্ধানে থাকিতে থাকিতে একদিন 

* স্থুযোগ (মগিয়া গেল -ভানুদাস এক দিন রাত্রে 
চুপি চাপ মান্দরে ঞ্রবেশ করিতে পাইলেন। 
বহুদিনের প্রব।সী প্রয়জনকে প|ইলে বিরহী 
যেমন সংঞ্জ|হার! হইয়। আকুলতাবে তাহাক 

জড়ান্য়া ধরে, শান্ুদাসও আঞ (মনি নির্জনে 

ঠকুরকে পাঙ্কয়। প্রাণের আবেগে জড়াইয়। 
ধরিলেন__কি যে তাহাকে বলিবেন, তাহ! 
থুজিয়া পাইলেন না, কেবল ঠাকুরের বুকে 

মুখ রায়! চোখের জণে তাহার বুক ভনাইয়। 

দিতে লাগিণেন। 

ভাক্তর অসাধ্য কিছু নাই। তক্ত প্রাণের 

আবেগে পাষ।গপ্রাতম|ব মাঝে প্রাণের সঞ্চার 

ছ্টবে, ইই। অসম্ভব কিছুই নর) আমণ। 

অঙ্ঞা?ণ শন্ধ, এখচ অঞ্ামকার পাধপুর্ণ, তই 

এ লমণ্ত ণ্যাপার অসম্ভব খালযা উডা5%। 

দিত) পযাণে প্রাণসঞ্চার যাদ মায়। বালর। 

উড়াষ্য় (দি, তাহা ছুঠলে এঠ যে সংপানে 

নিত্য (01খের উপর কত জড় দেহে প্রাণের 

খেল! দৌোথতে পাহতে'ছ, ইহ!কে সত 

বলিয়। স্বীকার করি কেন 1--এ-ও তো মায়]। 

বৈজ্ঞ।নিকও বলেন, প্রথণ মৌলিক শ।ক্ত-- 

সবত্রহ প্রাণ ছহতে গ্রাণের উদ্ভব হৃইয়| 

থাকে । কিন্তু প্রাণের উত্তবের যে ধারার 

সঙ্গে আমর! পরিচিত, . তাহা! ছাড়া কোনও 

উপায়ে ষে প্রাণসঞ্র অসস্থব, এমন কথ 

বলিয়। বসি কেন যুক্তিতে ? একান্তিকতাতে 
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ঘটিতে পারে। বিশ্প্রাণের প্রকান্তিকতার 
বা ধ্যানে, বাঠি জড়দেছে প্রাণের সঞ্চার 
হইয়াছে; ভক্তির তন্ময়তায় ভত্তও এই 

সঞ্চারিণী শক্তি লভ করিতে পারেন, ই ইহ 

অসন্তদূ খা অযৌক্তিক নহে । 

সি তান্ুদাসের মনোখেদনা বুঝি 

পারিলেন। তাই ভানুধ(স কোনও কথ। 

বলিবার- পুর্বে হি ঠোবা তাহাকে সাত্বন] 

করিয়। বলিলেন, “তান, ত্বোম।দিগকে ছাড়িয়। 

আসিয়। আমিও যে সুখে আছি, তাহা মনে 

করিও না। এখানকার এই সমস্ত রাজগসক 

উপচারে আমার গ্রাণ ইংপাইঈয়া উঠিয়াছে, 

পদ্ধরপুরের ভক্তদের সান্িক পুজা পায়ে 
ঠেলিযা আমি কি এখানে পড়িয়। থকিতত 

পারি? তুমিযাও, আদ শাস্বঃ আমিতেছি ৪ 

“ঠক, 

তোমার কথায় আমার মন মানিতেছে না। 

ইচ্ছা হই/তছে, এখনই তোমাকে লইয়া ছুটিয়া 

ভানুদাস কাহরকণে বলিলেন, 

পালা । তুমি দে শনাঈ অংনিপে, আমাক 

£লদশন দাও- "তাঁত হইলে 

বিঠোব। 

হাপিয়! সন্গেভে তাহার চোখের জল মুাইয়া 

দিক! নিজের ক হতে রাজার দেওয়া শরণ, 

তারগাছি খুলিয়া ভানদ[সেল গলায় পরাইয়। 

দিলেন। ভানুদাস এই নিদ্শনে খুসী ভইয় 

ঠাকুরকে গ্রাণাম করিয়া মন্দির ছাড়িয়। 

আফিলেন। 

এমণ কোন? 

আমি ছ্বস্চন্দে গ্াঃতে পারি” 

পরদিন হারগাছি লঈয়। ভান্ুদাসের বিপদ 
ঘটিল। বিঠোঁনার কাব চুবী গিয়াছে__ 

সন্ধান করিতে করিতে রাজপুরুষেল! ভামুদাসের 

গলায় সে হার দেখিতে পাইল। তাহার! 

ভামুদাসকে বাধিয়! রাজার নিকট উপস্থিত 

আধাদপণ [১৭শ বর্য--"ম সংখা! 

করিল। রাজা রক্তচক্ষু হইয়া তীহারধ;প্রাণ- 

দণ্ডের আদেশ দিলেন, ্রাঙ্মণ বলিয়৷ কমা 

কুরিলেন ন।। ভা'নুরান বরাবরই চুপ করিয়া 
আছেন--কি করিয়া! হার প।ইলেন, তাহা 

কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না। যদি 
_ শ্ারিতে হয় মরিবেন, তাহার ভয় কি আছে ?-_ 

তীহ্য় যে বিঠোবা আছেন! 

সেষটদিন স্জাত্র বিঠোবার নিকট হইতে 
প্রদেশ পাইয়া রাজা সমস্ত বৃ্ান্ত জ/নিতে 
পাধিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঠ।কুর 

যদি ভক্তি ভালবাসায় বশ হইয়া কাহারও ঘরে 
না থাকেন, তবে জে!র করিয়! তাহাকে 

বাধিয়! আনিলেই তিনি থাকেন না। নিজ্জের 

অতঙ্কৃত ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া! চিনি পরদিন 

ভানুদাসের নিকট ক্ষম! চাঠিয়া, তাহাকে মুদ্তি 

দিলেন (4 বিঠোবাকেও আবার তাহার 

মাছত পন্ধণপুরে পাঠ।ইয়া দিলেন। 

এই ভান্ুদস আম!দর একন।থের 

প্রপিতামহ । ভান্ুদাসেল পুত্র নাম 

চক্রপাণি; তাচ।র পুর কুগানার যণ,একনথের 

অঠি শৈখবেই একন।ের পিত- 

মাতার মৃত্া হয়। তিনি তাহার পিতামহ 

চক্রপাণি ও পিতামগীর আদর-যত্ব লাপিত- 

পালিত ভইতে থাকেন । বংশের এই একটী 

মাত্র পিতৃমাতচীন সন্ত।নের উপর. তাহাদের 
মায়ামমতা যে কত প্রগাঢ় ছিল, তাহ! 

সহজেই অনুমেয়। 

পিতা । 

একনাথ ছেলেবেলায় অন্যান ছেলে: 

পিলের মত থেলা-ধুল! লয় মত্ত থাকিতে 

ভালসাসিতেন না। [তিনি প্রায়ই গোদাবরীর 
তীরে যাইয়া পাথরের হুড়ি কুড়াইয়া তাহাতে 
শিবপূজা করিতেন । তাহার আর একট! খেল! 
ছিল, কীধে একট! ঝাশ লইয়। “হরিদাস 



কার্তিক, 

'সাধু" শাজিয়। ঘুরিয়৷ বেড়ানো। ম্বভাষণ্চঃট 
একটু গম্তীরপ্রক্ৃতির হইলেও একনাথ বড় 
আনন্দময় ছিলেন। বুদ্ধোচিত গম্ভীর মুখে 

একটা আধফে।ট! গে।লাপের মত হাসিটা 
ল!গিয়াই রহিমাছে__ইহ যে দেখিত সেই মুগ 
হইয়া যাইত, সকলেরই মনে হইত, এ ছে'ল 

বুঝি এ জগতের নয়। ঠকুরদাঁদার ঠকুণ্ম।র 

১৩৩১ ] 

আদর পাইয়া ছেলেপিলে যত বিগড়।ইয়! যায়, 

মাবাপের আদরেও তত, বিগড়ায় দর! 8. 

একন!থের তে! মা বাপ নাঈ- ধরে একমাত্র 

ছেলে বপিয়া ঠিনি বুড়ো বুভীর চক্ষের মণি; 

কিন্তু তাই বলিয়। 'এত আ।দ্রেও একনাথ 

কখনও অবাধ ব1 অপিষ্ট হন নাই। 

ছেলেবেলা হইতেই একনাথের লেখা- 

পড়ার প্রতি বড় অনুব।গ। অসীম পিগ্ঠানুর[গ 

ও শান্তা মেদ দেখিয়! চক্রপ।ণি ছয় বংসর 

বধসে* তাঠ।র উপনয়ন সংঙ্ক।র করিয়! 

দিলেন । উপনয়নের পর হইতে আর তিনি 

নুড়ি কুড়াযয়া শিপুজা করিতেন না বা 

ল।চি ক।ধ হপ্দি।স সাজিতেন না। কিন্তু 

তাহ।র পরিবর্তে সন্ধা।হিক প্রভৃতি বৈদিক 

অ।চার ও ৫ে্দাপায়ন তাহ।র সমস্ত হাদয় 

অধিকার কবিয়া বাসল। শাস্ত্রে ৭লে, পু্ব- 

জন্মাঞ্জিত নিছ্য। এ জন্মে সঙ্গে সঙ্গে মাসে। 

একনাথের যেন তাচ।ই হইল । এষ্ঠ বয়সেই 

তিন যেমন তংপরঠ ও ক্ষিপ্রচার সচিত 

বেদ-বেদ।ঙ্গ আয়ত্ত করিতে ল।।গ/লন, তাহাতে 

তীহ।র অধা।পকেণা আশ্চর্য্য হয়! গেলেন। 
মনে হইত, এ সমস্ত (যন [তান পাড়া 

আ নিয়।ছেন-_- এ জন্মে কেণল একপার ম্মরণ 

কর।ঠয়। (দেওয়া মাত্র খেন সমস্ত তীহ।র 

আমত্ত হয়] যায়) বারণার আবুত্ত করিয়া 

কিছু অভ্ান করিতে হয়না! 

. একনাথ . ২১৫ 

বেদ অধ্যয়ন করিম! একনাঁথ বেদান্ত 

অপায়ন করিতে লাগিলেন । বেদান্তের দুরূহ 

ও গম্ভীর তন্বসমূহ যেন্ন তাহাকে "আরও গম্ভীর 

ও নিঃদগ্গ করিয়। তুলিতে লাগিল । পড়িয়া, 

তে! তিনি শুধু প্রাণ্ডিতা ভর্জন করেন না, 

তিনি যাহা..পড়েন, তাহ। যেন সংস্কানরূপে 

চুর অন্তরে অন্তরে মুত্রিত হয়! যাঁয়। 

বেস্ট তত্বমূহ এই রূপে অস্তর দিয়]. গ্রণ 

করিপার ক্ষমতা থাকায় তিনি শীঘ্র ণিষঞায় 

তা অধ্যাপকগণকেও ছাড়াইয়। উঠিলেন। 

তীঙ্টার। পণ্ডিত দিয়া খাহা বুঝিতে যান, 

তিনি তাহ! হৃদয় দ্য বুঝিয়া লন। কাজেই 

একট! সতা তাহার হৃদয়ে এত বিচিত্ররূপে 

ভাগে।কপাত করে যে, নাধারণ পাগ্ডিত'বুদ্ধ 

কখনও তাহার মন্রগ্রহণ করিতে পারে না। 

এই হ্ষন্ত সময় সময় তাহার অধ্যাপকগণকে 

ঠকিয়া যাইতে হষঈটত। একনাগ তাভার 

্বভ|ব-্গ্ধ মুদ্ুকঞ্ঠে এমন প্রশ্ন করিয়া নসিতেন, 
যাভার জবাব দিতে গিয়া পঞ্ডিতেরা বিভ্রান্ত 

হইয়া পড়িতেন। 

ছেলেবেল! হইতেই ধ্যান কর! একনাঁথের 

অভান্ত ছল। বেদাস্তের তত্বনিরূপণে তিনি 

এই অভ্যাসটাকে বিশেষ করিয়া পয়োগ 

করিতেন। গ্রামে একটা শিবমন্দির ছিল। 

যেদিন একনাথ কোনও তাত্বের মীমাংস! 

খ'জিয়। পাঈতেন না, অধা।পকদগের নিকট 

লিজ্ঞা। করিয়াও কোঁনও মনঃপৃ্ উত্তর 

মিলিত ন।, সে দিন তিনি (শিবের মন্দিরে গিয়| 

ধ্যানমগ্র হইয়। বসিয়। থাকিতেন। ধানে সত্য 

যখন আপনি ফুটিয়। ডঠিত, তখন ফিরিয়! 
আসিয়৷ অধ্যাপকর্দিগের নিকট তাহ বিবৃত 

করিম! তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দতেন। 

,একন।খের এমন সর্ধাবগাহী প্রতিভা থাকা 



২১৬ 

সত্বেও তিনি কোনও দিন ছুর্কিনীত 'ব1 

অচস্কারী ভিলেন না। বি্কাকে তিনি অস্তর 

দিয় গ্রুচণ ক্বিতে পানিতে সলিয়।ই উহ! 

তার, স্বভাবে মাধুধা সর্গক ভইয়! ফুটিয়। 

উঠি। তিনি যে এত জানেন, নিজেই তাহা 

খআধর্পাদাপণ : + [ ১৭শ রর্য-- স সংখ্যা 

জানিস্ডেল না বলির জ্ঞান কাহার শ্বভাবগত, 

উই, পড়িয়।ছিল। কন শানালে পরিণত 

হলে অহঙ্কার কোথায় স্যান পানে? 

এইরূপে একনাথ  স্বাদশবর্ধ বয়ক্রম 
অতিক্রম করিলেন। 

শাসনের স্বরূপ 

শাসনে ছি প্রবান্ধে ক্ষন বলেছিলাম, 

গ্ররুতিন অনুন্র্তানেব দোহাই দিয়ে শাপনকে 

শিক্ষাক্ষেত্র হতে একেবারে নির্বাসন কর] 

চলে না; আবার নির্বিচাব শাসননীতিকে ও 

শিক্ষার নি্নামক বলে গ্রহণ করা চলে না। 

এস্ট ছুট কোটার মাঝে 'একটা সসঙ্গত মধ্যপগ 

আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। সেই জন্য 

প্রকৃত শাসানব স্বরূপ কি, তাৰ আ.লোচন! 

ওয় গ্রায়োজন। 

শিক্ষার স্বরূপ কি, তা ন। বুঝলে শ।সনের 

স্বরূপ কি, তা লোনা যাঁকে না। কেননা 

শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের লক্ষা, শাসন তার 

একটা উপাহ মাত্র। সাধারণতঃ শিক্ষাকে 

আমধা একট বছিবঙ্গ ন্যাপার বলে কল্পনা 

করে থাকি । আঁমন! ধরে নিঈ যে, শিক্ষার্থীর 

মাঝে থেন কিছু নাই, অথচ শিক্ষকের মাঝে 

সনই আছে; এখন শিক্ষক যে তার পৃর্ণ 

'ভাগ্ডার থেকে শিক্ষার শুন্য ভাণ্ডার পূরণ 

করেন, তারই নম শিক্ষা। হতে পারে, 

লেখাপড়। বা কতকগুলি আচারবাবহারের 

জ্বন্ধে এই নুত্রটা খংটন্ে পারে _-যদিচ 

ব্যাপার বলে মনে করতে হাব, 

এখানেও সব জায়গাটি এ1ট কিনা, সে 

বিষয়ে সন্দেহ 'আছে। কিন্তু আসলে এমন 

বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে কানন কবনে গেলে 

অবিনেচনা ও আস্স্তরিক্গাঁয় সমস্্ কাজ পত্ড 

ভয়ে যানে । শিক্ষাকে জীবনেল একট। 'সন্তুন্ 

তাকে 

অধ্যান্মদৃরি দিয়ে দেখতে হনে। র্রঙ্গণীজ 

সবার মাঝেই নিঠিত রয়েছ, আগ্মার শক্তি 

সকলের মাঝেই শ্ষুবপোনুখ ভয়ে প্মাছে__, 

অনুকূল 'অনস্থযর সঙায়ে এবং প্রন্িকূল 'অপস্থার 

অপনারণে এই নীজকে অস্থুষি-ত কও], আত্ম- 

শ্তিকে প্দুরিত করার চেষ্টার নামই শিক্ষা। 
মহর্ষি পতঞ্জলির ভাষায় বলতে গল, শিক্ষা 

অর্থে একটা জাতাস্তর পবিণাম ঘটানো; 

প্রকুতির আপুরণ দ্বারাই তা সম্তব। তা 
করতে হশে আমাদের কেণলমাত্র আনরণ 

ভেদ করতে হবে-বাধা সরিয়ে দিলেই 

আত্মশক্তি স্বতক্ফ্ত হয়ে উঠনে। 

ধীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, 
মাঁনবশিশুকে ব্রহ্গদৃটিতে দেখে শ্রদ্ধাপূ হদয়ে 
ববখন শিক্ষার ভা গ্রহ করি, তখন অস্ত, 
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প্রেরণাবশত্ঃ তাড়ননীতিকে বর্ন করতেই 

হুয়। বাগানের মালী ফুলগাছকে “লালন”: 

করেই ফুল ফে|টায়, প্তাঁড়ন” করে নয়। 
আগাছ্াগুলিকে তাড়ন করতে হয় বটে, কিন্তু 

কেবলমাত্র আগাছা-তাড়ানই কোনও মালী 
তার একমাত্র রুর্তব্য ৰলু বুঝবে না.। সে 

জানে, গাছগুলোকে লালন করাই।মুখা কাজ, 

লালনকে সূহ্ করবার; জন্ত তাড়ন একট! 
উপলক্ষ) মাত্র । শিক্ষাক্ষেত্রেও : তেমনি 
৬াষণকে মুখা স্থান দিয়ে শাসনকে গৌণ - 
স্বান না দিলে কিছুতেই দ্থুফল ফলবে ন1। 

আর এই লালন আর ঠ্াড়ন, পোষণ আর 
শাসন এক হাতে না থাকলেও ফল তাল 

হবে না। কিন্তু বর্তমানে আম।দেশ ছেলেদের 

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থ। আছে, তাতে এ বিষয়ে 

বেশ শ্রমবিভাগ করে নেওয়া হয়েছে। ম| 

বপ প্রভৃতি ন্েহময় আত্মীয়ের নিয়েছেন 

লালনের ভার এবং এ বিষয়ে তার! যখাস।ধ্য 

কর্তৃব্যের কোনও ক্রটা করছেন না; আর 

স্েহসম্পর্ক শূন্ত অনচিস্ত|পীড়িত অর্থদাস 

মাষ্টার নিলেন তাঁড়নের ভাঁর। এমন অবস্থায় 

শিক্ষায় ধে কি ফল ফলবে, তা সহজেই 

অনুমেয় | 

*. শ্রাটীনা আদর্শ অনুসারে শিক্ষা ছিল 

ব্র্ধষজ্ঞ--"অধ্যাঁপনং ব্রদ্মঘজ্ঞঃ 1” নিত্যানুষ্টের 

পঞ্চমহাথন্জের মধ্যে এই যজ্ঞই ছিল শ্রেঠ? 

এট যজ্জফঃুল মানুষ খষি-গণ তে মুক্ত ভত। 

এই অর্থে শিক্ষা আর সেব। এক-_শিক্ষাদানই 

হচ্ছে আত্মোৎসর্গের শ্রেষ্ঠ সাধনা । আজকাল 

ঞ আদর্শ আমব! ভুলে গিয়েছ। এখন 

গ্র মতের প্রাবলা, তাই গণ-শিক্ষার উপর 

যানের খুন ঝেক পড়েছে ॥. সে শিক্ষার 
জআঘর্শ মোটামুটী একটু লেখাপড়া! শিণিয়ে 

শাসনের শ্বষ্কপ : ৮১ হত 
ছুটে! করে খাওয়াব উপায় কয়ে দেওয়া । 
এমন শিক্ষা সারা দেশময় বাধাতূ্লক করলেও 
আপাত নাই, কেনন একেবারে কিছু না 

হওয়ার চেয়ে অস্ততঃ এটুকু-হওয়াও 'ভাল। 

কিন্ত সর্কলকেই্ঈট যে এক হাড়িকাঠে কোপ 
দিতে হবে, এমন কথ মানি না । সমাজের 

কল্যাণে. জন্ত, জাতির বলাধানের' জনক 

কতকগুলি লোককে এই বৈশ্ঠশৃদ্রতন্ত্র শিক্ষা 

হতে পৃথক রেখে-শিক্ষায় ব্রাহ্মণ আদর্শই 
গ্রাচার করতেই হবে। তারা সংখায় অল্প 

হলেও ক্ষতি নাই--কিন্তু তাদের চাই-ই চাই। 

. এমন শিক্ষার সঙ্গে শামনের কি সম্পর্ক, 

তা “শ[দন” শব্দটা এবং সেই ধাঁতুমূলে আরও 

কয়েকটা শব্দের আলোচনা! করলে বোঝ! 

যাবে। শাসন আর "শাস্ত্র" মূলে এক অর্থ- 

জ্ঞাপক। আমরা শান্ত্র'বল্তে যা বুঝি, বৌদ্ধ- 

পরিভাষায় শাসন বল্তে ঠিক তাই বোঝায় ।, 
বুদ্ধদেব অন্রানান্বজীবকে শাসন করতেন বলে, 

তার এক নাম ছিল “শাস্ত।” এবং তার এই 

নামই তার অন্তণঙ্গমগ্ডলীতে সপ্িশেষ প্রসিদ্ধ 
লাভ করেছিল । বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বণ লাভ 

করবার পুর্বে সকলকে বলেছিলেন, “আমি 

চলে গেলেও তে।মরা কেউ মনে করো না 

থে আমাদের স্পা কেউ রইল না; আঙ্ি 

ষে প্রন্্স ও ছিন্ন উপদেশ করেছি, 
আমার অভাবে তারই তোমাদের শান্ত! 

হবে। যেশাস্ত।র শাস্ত্র বা! শাসন মেনে নেয়, 

তাকে বলে “শিখ |” এই শিষ্যের ভাব কেমন, 

তা গীতায় অর্জুংনর উক্তিত্বে অন্দর ফুটো 

উঠেছে-_«কা্পণ্যদেষে আমার"ম্বভাব উপহত 

হয়ে আছে, কোনট! আমার ধর্ম, সে বিষয়ে 

সামার চিত্ত সংমৃঢ় ) আমার পক্ষে শ্রেঃ$ কি, 

তাতুমিই নিশ্চয় করে বল। আমিতোয়ার 
্ রঃ 
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কাছে প্রগর, ভুমি আমাকে সাধি_ 
শামন, কর ।” 

শিক্ষা ও শাসনের এইঞপবিত্র ও গন্তীর 

প্রাচীন আদর্শ সর্বদা আমদের প্রণণে কগতে 

হবে? বাইরে  আমর। থে উপ! অণলঘ্বন 

করি না কেন, সর্বদ। . এটা 

অনুপ্রথণিত করতে হবে। জানতে হবে 

শিক্ষ ব্রদ্ধবজ্জ- আতঙ্মে।তসর্গেণ সানু! 
উপায় আবরণভেদদ্বার! প্রকৃতির রী 

এই হচ্ছে দর 9 আকুষন্োর আগুণ যে 
আচার, তাই নিলা যিল শিক্ষক, তিনি 

শাসন করণার সময় এহ ধর্মের প্রতি দৃষ্ট রেখে 

অন্তর 

বিনয় অন্ুসারেই শসন £করবেন। শুধু 

নির্বর্চ।রে শা দিয়ে শান্ত! হলে চল্বে 
না স্বয়ং প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠিত থেকে মূঢ় চিন্তে 

শ্রেয়ঃপথে পারচালিত করতে হবে। তাই 

শ[ননের আধ্য।ণ্বক প্রতিরূগ। 

এই আৰর্পে উদ্ধদ্ধ থেকে কাধ্যকাচ 
শিক্ষক বা শাস্তা কেমন ব্যবইর ববেন, 

এখন তারই আলোচনা কর! যাক। 

শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, শাপনের 
উদ্দেশ্য তিন্ট্ব-» সংশোপন,। মংরক্ষণ ও 
উদ্বোধন। আমর! কিন্তু সাধারণতঃ কেবল 

মংশোধুনকল্পেই শাদনের অপৰাবহ'র করে 
খ[কি। যে অন্যায় বা অনাচার হয়ে গিয়েছে, 

তার বর্তমান কুফল হতে শিক্ষ।থীকে রক্গ। 

করতে হবে। এট! যেন রোগের চিকিৎসা- 

গ্ানীয়। শ।ননের এই অঙ্গটা দৃরদৃষ্টি অভাবে 
এবং কতকট। পরিস্থিতির ম্বাভাঁবক 

প্রতিকূল তাবশতঃ শিক্ষার্থী কাছে শ্ীতিকর 
হয়ে ওঠে। রোগ হলে তিত ওষুধ খেতেই 

ছয়_নতর1ং “মংশোধনকলে শাসন একটু 

অগ্রীতিকর ছণেই। তবে চিকিংসক কেবল 

£85 ॥বাণস্ধধ করেন মা, 

৪. জ|ব্যাপণ 

পথের গ্রাতও,. 

[১৭শ বর্ধগন, নংখ)। 

দৃষ্টি রাখেন) রে!সী যাতে প্রাণণক্তির প্রেরণায় 
শ্বভাধতঃই রোগের বীজগুলি দূর করে আরাম 

হয়ে যেতে পারে, সেইগন্তই সুপথ্যের 

গ্রয়োজন। গতরাং সংশে|ধনের জন্ত যে, দ!সন 
কর। হবে, তাতেও দৃষ্টি রাখছে হবে, এই 

শাসন শিক্ষার্থীর পক্ষে পথ্য হচ্ছে কিনা, 

এর ফুলে অ্ঠ।য়কে %ুনির্িত্ত করবার ও যে. 

ভিতর থেকে স্বভাবতঃই শক্তি পাচ্ছে কিনা! 

প্র/সীনক।লের, টি কথা তুলনা করলে 

সংশেধনমূলক শা্নের তাতপর্যা বোঝ। যায়। 

একটা হচ্ছে দণ্ড, আর একটা প্রায়শ্চিত্ত * 

অপরাধ করণে রাজ।/€৫ষ শত দেন, তা দও ১ 

আর শাস্ত্র যে শ।স্ত দেন, 1 হচ্ছে প্রয়।শচত। 

রাজা সমাজশুঙ্খণ। বঙগায় রাখবার জন্যই শাস্তি 

দিয়ে থ।কেন, সৃতর।ং তার উদদেশ্তা সধু। 

কিন্তু তবুও তাঁর শামন্কে আমরা অন্তর দিয়ে 

স্বীকর করি না__শ্বীকার কার ভয়ে। রাজ! 

আমর অগ্রে প্রবেশ।াধকার পাননি, তাই 

তর শ।সন দণ্ড বা তাড়না । আর শাস্ত্র আমার 

অপরাধের বিচার করেন ধশ্বৃঙি দিয়ে, গ্রঙ্ঞ। 

চক্ষু নিয়ে। তাহ শাস্ত্রের শুসন অ|মদের 

অন্তর স্পর্শ করে; আমরা অপরাধ বুঝে 

অন্নুত্গ্ হই এবং স্মেচ্হাস্য শাস্ত্রের 

শ।সন স্বীকার কার। এরই নাম গায়শ্চি। 

কনেষ্টৰলের শামনের চেয়ে পিতার শাসন ষে 

স্ুসহ ও িতকর, এ কথা কে না শীকার, 
করবে? 

নুতরাং সংশোধনকল্ে যে শীরগন হবে? 

তাতে যেন শুদ্ধ তাড়ন! না থাকে । এখানেও 

শিক্ষার্থীকে উদ্দ্ধ কর্তে হবে-__অন্তায়ের 
এতি দ্বণা, লঙ্জ। ও ভয়ের তাব জাগিয়ে 

তুল্তে হবে, সীসনক্ে প্রতি নক্ম॥ 
শাসন দিয়ে অন্ত।য়কে বাধ দেনর "শক্তি 



কার্তিক, 

ও টচ্ছা শিক্ষার্থীর ম!ঝে জাগিয়ে তোল। তার 

উপায়, হচ্ছে দগণ্ডবিধান নয়--শ্বেচ্ছয় 

প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ | 

১৩৩১ ] 

শ/সনের দ্বিহীয় অঙ্গ হচ্ছে সংরক্ষণ । এট। 
এ্রকটা গুরুতর কর্ত'য, আর+এর জন্যই' মাথ| 
খাটাতে হবে সন চেয়ে নেশী। অনেক শিক্ষক 
হয়ত নেতের চোঁটে এট! | সংক্ষেপে সারতে 

চাঁন। ছেলে অন্যায় করেছে, তার জন্য হয়ত 
পাজি ঘা নেত দে পেতে পারে? সেজায়গায় 

বুদ্ধিম(ন শিক্ষক পনেব ঘ! বসিয়ে দিলেন-__ 
উদ্দেশ্য পাচ ঘা”নে বর্মন অন্তায়ের সংশে।ধন 

হল, আর বাকী দশঘা'তে ভবিষ্যৎ অগ্ঠায় 

থেকে সংক্ষরণ করা হবে। কিন্কু মন্ায়দণ্ডে 

যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উয়েরই কটা 

মানসিক হীনত। জন্মে, তা কেউ ভেবে 

দেখেন না। 

সংরক্ষণের শাসন লাঠির মধ্যস্থতায় একদম 

করতে নাই । শাসনকে যে ব্যাপক অর্থে 

আমবা গ্গহণ করেছি, তা বুঝ তে পারলেই 

আমর! সংরঙ্ষণের যথার্থ উপায় কি, তা বুঝ তে 

পারব। সংরক্ষণের মুলে ভনিষ্যৎং-চিস্ত!। 

তার জন্য স্নেহ থাক! গ্রয়োজন। একট। 

কথ! আছে, পন্নেহঃ পাপশঙ্থী”- যেখ।নে 

নে, সেখানে গ্যানিষ্টের আশঙ্কা । শিক্ষক 

ঘদদি যথার্থই (ন্নচশীল হন, তাচলে শিক্ষার্থীর 
হিতচিন্ত! সর্বদ।ই তার মনে জেগে থাকবে, 

জার সেই হিভচক্ষ দিয়ে তিনি কোথায় 

অনিষ্টের কারণ বর্তমান, তা স্প্ দেখতে 

পাবেন অনি ঘটব।র পূর্বে 

তার গরতীকাঁর করতে পারবেন। তিনি 

এমন নিঃশব্দে কাজ করবেন, এমন অভকিতে, 

সত বিধিন্যবস্থ! করে রাখনেন) যাতে 

শিক্ষার্থী অজাতস।রেই অকল্যাণ 

এনং 

শাসনের শ্বরূপ 
গং ? 

২১৯ 

নিবন্তিত হয়ে কল্যাণের পথে চলবে। 
মংরগ্ষণকরে পুর্ব হতেই বানস্থা না থাকার 

দরুণ কত ধৈ জনি ঘট) তার হয়ত 

নাই.। আম!দের প্রাচীন শিক্ষাগ্রণ।লীতে 

প্রথম হতেই ব্রঙ্গচারীকে কতকগুলি বিধি 

নিষেধেক়্ জাধীন করে দেওয়া হত। বুঝুক আর 
ন] বুঝুক, আচার্ষেের গ্রাতি শ্রদ্ধাবশতঃ সরল 

বিশ্বাসে হন্চারী 1! পালন করে ধেত। 

তার কলে ভার দাঝে গ্রলোভন হতে আত্ম- 

রক্ষ[র একট! শ্বাভ।বিক শক্তি জন্মাত। অন্ত 
আগে থেকে এই ব্যবস্থা না থাকলে প্রলোভন 

সামনে এসে পড়লে পর তা হক্টে আস্মরক্ষা করা 
কি সহজ হয়? এই সমস্ত বিধিন্যনস্থ/ই 
সনাতন ধর্টের আঁচার। আপাতদৃষ্টিতে 
হয়ত কারু ক!ছে | নিরর্থক মনে ভতে পারে, 
কিন্তু কল্যাণকামী খষর। অধাম্যা দুটি দিয়ে 

মান্রষের পরিণাম দেখেই এই সমস্ত বিধান 

করে গিয়েছেন । যে শ্রদ্ধা সঙ্গে খষিগ্রদণিত 
গথে চলেছে, সেই এগুলির সার্থকত! বুঝতে 

পেরেছে। রঃ 

সংরক্ষণ করাতে ভলে অনুকুল আবহাওয়ার 

সৃষ্টি করনে হবে, গ্রাতিকল কারণগু্ি দূর 
করতে হবে, আচার নিষ্ঠা সহ আদরের 

স্ন্থসবণ করতে হবে। এর কোনটাই সহজ 
নয় বা বিশেষ অনন্ত! অন্ঞন ন| করলে এতে 

সফলকাম চওয়! মন্তুপর নয়। শিক্ষকের য| 
কিছু শিক্ষানৈপুণা, এই সংরক্ষণনীতিতেই 
তা ফুটে উঠসে। একটা পিগ্তালয়ে সংরক্ষণের 
বাবস্থা! দেখেই তার মর্যা।দ। নিরূপণ করা যেতে 

পারে। দৃরদশিতা, নেতৃত্বশক্কি 'গ্রতিভা ও 
মমতার উপর সংরক্ষণর শাসন যথেষ্ট পরিমাণে 
নির্ভর করে। সংরক্ষণে সুদক্ষ হলে শিক্ষককে 

আর সংশোধনের জঙ্গ প্র: য়াজনের অনেক £ 

হতে কঠোবন্েক "শপ পতণ করতে হব: 'না। 



২. 

- সংশোধন আর সংরক্ষণকে শিক্ষার বছির্ 
বলতে পারি। এর জন্য যে শাসনের 
প্রয়জন ছিল, তাঁর ্রাচীন পারিত।ধষিক নাম 

ছিল বিনয়। এইজন্য শিক্ষকের নম ছিল 

বিনেতা আর শিক্ষার্থীর নাম ছিল বিনেন।- 

ভগবান্ বুদ্ধদেব এই বিনয়মুলক শাননকে 

ফলগ্রস্থ ও সর্বাঙগনুন্দর করবার গন্য আজীবন 

যেরূপ গ্রাণপাতী চেষ্টা করেছিলেন এবং 

শিক্ষার্থীদিগের জীবন যেরূপ সংহত ও সুশৃঙ্খল 

করতে পেরেছিলেন, শিক্ষ/ জগতের ইতিহাসে 

.ত| চিরম্মরশীয় হয়ে আছে। 

তারপর তৃতীওহাঙ্গ বা অন্তরঙ্গ হচ্ছে_ 

উদ্বোধন। ইতিপুর্ব্বে আমর যে পবিভাষ। 

ব্যবহার করেছি, তারই অনুবৃত্তিস্বব্ূপে একে 

ধর্মমূলক শাসন বলতে পারি। ধন্দ এখানে 

খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবস্থার কর! হয়েছে। 

যাঁ আমাদের ধারণ করে, আমাদের ধীনুত্রিকে 
কল্যাণের দিকে গ্রাচোদিত করে, তাই ধশ্ম। 

.. এই ধর্ণমূলে শাসন করাই হল গ্রকৃত শাদন। 

হিন্দু এই শ!সনবি[িকেই শাস্ত্র বলে জানেন। 
যিনি এই শাদন মেনে নেন, তিনি 

" প্রকৃত শিষ্য) শিক্ষা আর এখানে নৈতিক: 
জগং বা ম্্সাঞ্গ্রতের পিচার্যয নিষয় নয়__. 

এখানে শিক্ষা আধা[ঝ্সিক ব্যাপার যথার্থ 
আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পনন হতে না পারলে ধর্ম 

মুলক শাসন করা একেবারেই “অসম্ভব । প্রাচীন 

ভারতের শিক্ষাশান্ত্রে এই জন্য আচ'ধ্য ও 

গুরু একই অর্থ প্রকাণ করে। শিক্ষাণীর! 

যেমন ব্রক্গভর্যা ব্রতধারী, আ|চার্যাও তেমনি 

শ্রদ্ষচ্ধা গ্রতিঠি 5--পত্রক্ষণি যোগিতচিত্তঃ1৮ 
এই আচার্ধাঙ। গুরুর শক্কিসম্বন্ধে ব্যাসদেব 

পাতঞল ন্মুরভাষ্ো বলেছেন, "হূর্বল ধান্ুকীর 
স্বীয় এনচর্দ্ মাধ ভেদ করে, কিন্তু মণ্মীভেদ 

আধ্যদপণ' ; 

শাসন অসন্তব। 

[১৭শ বধ--ণম লং খ্যা | 

কবে মী, অব্রন্থচ'রী আচার্ধোর উপদেশও 

তেমান শিক্ষার্থীর হৃদয়ে স্থান'পায় না। কিন্তু 
লন্াধীর্যয ব্রর্ষচারা আচার্ষোর, উপদেশ 
একেব।রে শিষ্বের মর্ম বিদ্ধ করে।” এমনি 
শক্তিসঞ্চরের ক্ষমতা না থাকলে ধর্ামূলক 

অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এরই সব 

চেয়ে প্রয়েগুন। শুধু কতকগুলে! কসরত 

শেখলেই তো হবে না, শিক্ষার্থীকে উদ 
করতে হবে-_ সুপ্ত |সংঞকুকে হজাগিয়ে তুলতে 

ইপে। মে স্বয়ং অপ্রবুন্ধ, সে অপরকে কি, 

করে গ্রবুদ্ধ কমবে? *..8] 1 

এই গন্তরঙ্গ শাসনে শিযোর বা শিক্ষার্থীর 
গ্রপন্ন থাকা চা | * পৃধ্বে থে অর্জুনের উক্তি " 
উল্লেগ করেছি, তাতে এপন্নভাবটী” সুন্দর 

ফুটে উঠেছে । অন্ঠুল বলছেন, ধর্মসন্বন্ধে 

স্টার চিন্ত মো$গ্রস্ত। মেহের প্রভাব-_সে তে 

সত্যকে জানতে দিবে না, উপরস্ত তার 

একটা শিকৃত রূপ দেখিয়ে দেনে। অর্জুনেরও 
প্রাণমটায় 1৯ ভয়েছিল -ভ্ীকুষ্ণকে প্রথমতঃ 

তিনি খুব লম্বা এক লেকৃচার ঝেড়ে ছিলেঞ্ছ-০ 
ধর্ম কি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরুষঃ 
হেসে বলেছিলেন, “পণ্ডিতের মত কথা বলছ 

বটে! কিন্ত তুমি অনাধ্যের পথ ধরেছ। 

দূর কর এক্লীবন্ব, দূর ঠোক্ এ তুচ্ছ হস 
দৌর্ব্বলা !--ওঠ, জগ!” তখন অর্জুনের 
খেয়।ল হল। বললেন, “আমি শন বুঝ তে 

পরছি ন-_স্বভ্ভান্ চিন্তে পারছি, না--* 
শ্রেঃ কি তা জান[ছ না, আমি প্রপক্স, 
তুমি আম।য় স্শাডনন্ন.কর।”. তারপর 
শ্রীকষ্ণের শ।সন স্থরু হল। 

এ চিত্র অতি নত | আজকাল আমাদের 

শিক্ষাক্ষেত্রে বিষাদযোগের আবির্ভাব হয়েছে। 
গামরা খুলি ঝাড় ছি খুন-_-অথ কাজ কিছুই 



কারচিক, ১৩৬১ ১]. 

শর্থসাগবি তস্তবালে থেকে 
হাসছেন ক বলছেন, পপ্রজাবাদাংশচ 

ভাষদে।” কিগ্ত ক, এখনও তে। তিনি 

শান্তা রূপে দেগ। ৪.দিলোন ন!। দেখ। আর 

কি দেবেন--দ্মাম।দের প্রপন্ন ভাব. জাগলে 

তো তিনি শাদন করবেন। পার্থের মত 

শিক্ষার্থী আর শ্রীকৃষ্ণের মত আচাধা-- এই 

হল শিক্ষার জাতীয় আদর্শ। 

ছ্চ্ছে না 1 

« একট। মজ। এই, শিক্ষার্থীর মাঝে প্রপন্ন 

ভাবট! নিয়ে আস্ঞে শিক্ষক খুন বাস্ত হয়ে 

পড়েন-_-কারণ ওট! বিশেষ উপভোগ্য বস্তু 

কিন! । কিন্তু প্রপন্নভাব যদি স্বাভাবিক না 

ফোটে, তা হলে জোর করে ফোটাতে গেলে 

নেও, দি 

পন 

শাসনের স্বরূপ... 

ফেলা হবে। 

শিক্ষক আর শিক্ষার্থর, মন্বদ্টটাই মাঁটা করে 
আজকাল এব দুষ্ট।স্তের অভাব .. 

নেই। কিন্তু এতে যে নিজেরই অপদার্থত 
প্রমাণ হয়, আনাড়ী শিক্ষক সেদিকে খেয়াল 

করে ন | গ্রাণ আকর্ষণ করে সান্তে হবে-- 

ও কি সাধ্য সাধনায় বা চাল।কীত্ে মিলে ? 

সংস্কৃতি ওই শক্তিতে বলে অনুভাব। অন্ুতাৰ 

থাকলে শাসন সহজ হয়ে যায়। 

সহজ হলেই শিক্ষা! সার্থক | 

গ্রণিপাত, 'পীতি, সেবা; আর একদিকে 

মমতা, বীর্যা, শীল, প্রজ্ঞা । এই মণিকাঞ্চনের 

যোগ হলে তবে শাসন সফল হবে। ধর্ম 

আর বিনয়__-শীসনের এই ছুটা পরিড।যা মনে 

একদিকে অন্ধ, 

“যজ্জেন বাচঃ পদ বীয়মায়ন তামস্বিন্দন ঝষিযু প্রপিষ্টাম্॥৮ 

২২১ রি 

শাসন 

রাগ তে হবে। 

পাঁকমত... এসি 
রর ০৮ 

না 7 

ঙ রা 
না রী 
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আরশ্যক 
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| 

১ ১ রে 

আকুলতাষ্ট তাঁকে পাবার প্রধান উপায়। 

প্রাণ; তার জন্ত যুতই কাদতে থাকবে, ততই 

উিনি কাছে এসে প্রাণের ভিতর সাড়। 
বেন! যখন এমনি হবে যে, তার ভাব 

ছাড়া প্রাণ আর কিছু চায় না-_-তখনই তার 

সন্ধান মিলবে। সর্বদ1 আকুল গ্রাণে গ্াকে 

রগ কর, ) তাঁর মনন কর--এই তোমার 

লাধন। | 

৬ 

বে , বাচা গন্ধ, নির্মল, জগতে তাহাই প্রকৃত 

কা মন" যখন গন্ধ হম, ভখনই ধ্যুনে 

5 এ 
সেই অন্যক্তমধুর চিরম্বন্দরের রূহী ফুটিয 

উঠে। সাধনার গোড়ার কথ! হইতেছে চিত্ত 

শুদ্ধ করা । যাহার চিত্ত সুর্যোর আলোর মত 

শুদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ হইয়াছে, সে বিশ্বের সর্বত্রই 

তগবান্র দেখ! পায়। 

৫ 
তাকে যে তুমি ভালবাস_-সে তে! কোন 

কামন! নিয়ে নয়। তিনি তোমার, তুঙ্রে তার 
তাই তুমি ত।কে ভ।ঘবাস। ভালবাসি 

বলেই ভালবাসি, কেন ভালব।সি জানি নাঃ ্  

এই হচ্ছে খাটী ভালবাসা । তগন্সন্ুকে. এষ, 



১২২ 

ভাবে যে গেতে চায়, জগতের কাউকেই সে 

পর দেখে না। . 

ক 

ীনজের চিত্তের উপর অধিকার জন্ম(নই 

সাধকের প্রথম কর্তব্য । নিজের মনকে যে 

অধীন করতে পেরেছে --আহ!র নিত্র! জয়ের 

কনা তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, ইন্দ্রিয়, 

ধম তার করতলগত। ইন্দ্রিয় সংসত হলে 

ইল্সিয়ের গ্রকৃত শক্তি বা লক্ষা যে আনন্দ, 

তা এসে সাধককে হীন্ত্রয় কামনার উর্ধে 

নিয়ে যায়। 

% 

প্রলোভন তোমার নিকট আসিনেই। 

তোমার আত্মশক্তি দিয়। তাঁহাকে জয় করিতে 

হ্টবে। ফলাকাজ্ষারহিত হইয়া, জয় পরায় 

সমজ্ঞান করিয়। তোমায় যুদ্ধ করতে হ£বে। 

বদি যুদ্ধে জদী €ও, তবে এখনই অমৃত লাভ 

করিবে; যদি তা না হয়, যুদ্ধে আম্মপাল 

দিতে চইবে-_নশ্বর আন্মিকার নিসর্জনে 

অমর আত্ম! লাভ একদিন ভষ্টেই হইবে। 

রঃ 

ইচ্ছা যার সর ভগপান তার সায় 

এ একেবারে গাত্রান্ত সতা। কামন। হইতেই 

জ্াসং উচ্ছীর, জন্মা। নিফাম হৃদয়ে তাহার 

সেবা জ্ঞানে সকল কা করিয়। মএ--সভোর 

অমল জো।তিতে 'ন্তব উদ্ছামিত হইবে, জদয় 

দিন দিন শক্তিপূর্ণ হষ্টবে, লক্ষাপথ নু 

হইয়। আদিবে। 
% 

ভগবান ভ্যুক্তর ভক্তিডোদর বাধা। 

একা গ্রতার পূর্ণ আকর্ষণ তিনিকি কখনও 

স্থির থাকিতে পারেন? একা গ্রমনে তাকে 

ঃ ডাক$, তিনি তোমার সকল অভ[ব তার ভাব 

দিষক, পুর্ন কিরেন 'মনগ্রাণ খু আম- 

আধ্যদপণ 1১৭শ বর্ষ_-€ সংখা 

হার! গাগলপার! হইয়া একবার বদি তাকে 

"প্রাণের ঠাকুর এস” বলিয়! ডাকিতে পার, 

তবে তার সাধা কিযে দুরে থ]ুকেন । - স্চিনি 

যে ভক্তগন্তপ্রাণ--ভক্তের ভন্ত সবই তিনি 

করিতে গারেন। 

০০ 

তপন্ত! করতে হলে আড়ম্বর চলবে না। 

অকুগ আত্মদ।ন সেখানে নাই, তপস্তা সেখানে 

লোকদেখান মাত্র। তুমি ধার জন্য তপস্া! 

করছ, তোমার মন পড়ে থাকবে তার কাছে. 
-আয়োলন তো তোমার লক্ষ্য নয়। প্রকৃত 

মিলনাকাজ্ষী যদি ও, 'তবে দশে মিলে 

তৈটচৈ করে তা ভবে না-_চ্চেমায় মিলতে 

হবে এক এক । হৃদয়ের গ্রেমভরা অন্দরেই 
তীর দেখা মিলবে-__লাইরের আয়োজন- 

সাড়ম্বরে নয়। 

০৬ রি 
সংযম প্রতিষ্ঠা হলে সন কাজের মাঝেই তা 

ফুটে উঠবে । মন সংযত হলেই পব দিক সংযত 

ভয়ে সাসে। ইক্টরিয়সংযম মনের সংঘমেক-উপস্র 

নিব করে। সংযম তোমার শভাবে পরি- 

ণত তোক-_সংঘমেব কুচ্ছ_তার মাঝেও তুমি 
আনন্দ লাভ কর--তাতেট সংযম সার্থক । 

ফ! কর্, তারই যে একটা মুলা বাফল 

পাবে, এমন আশা করতে নাই। ষে কোনও 

কর্ম তৃমি যখন তখন কর, ধা সারাদিন বসেই ৃ 

কাটাও--তাতে কিছু আসে যায় না। আসল 

হচ্ছে তোমার মনে ভান। ভাবকে পবিস্র 

কর-_ভাব ঠিক থাকৃলে তুচ্ছ কাজও ম€ৎ ও 
নার হয়ে ওঠে। 

টা? ূ 

তুমি সেবক-_-মভিমান তোমার আসতেই 

পায়ে না) কার উপর কিসের জন্তু তুমি 



ভে 

*শাটিস, 

সেইদিকেই থে দেখতে পাবে, তে।মার 

প্রাণের ঠাকুরকে । : তোমার কাজ যেতীারই 

সেবা--তবে আর অভিমান কেন? তোমাকে 

ধুলি হতে হুঝেঃ তাঁর চরণম্পর্শ পাবার 

ভন্ত-এই তো তোমার গৌরব ।--এতে 
আরত্মন্তর তর স্থান কোথায়? 

ৃ রি 

ভুমি যাকে পেতে চাও, জ।ন্তে চাও -- 

তোমার মনকে ঠিক তার মত করেই তৈরী 

কর্তে হবে। তুম যদি সত্যকে জান্তে চাও, 

' তোমার তবে সতানিষ্ঠ হতে হবে। আধার- 

আধেয়ে সামঞ্স্ত না থাকলে ঠিক যেমনটা 

চাইবে, তেমনটা পাওয়। তোমার হবে না। 

. অন্তর বাহিরকে এক স্বরে বধ--তবেই প্রকৃত 

বসন্ত লাত কর্বে। 
এ 

গুধু নিরলসভাবে চল্বার অধিকার আমার 
ক রী ও 
' খ(ছে--এর বেশী যা অমি ঝ্র্তে চ।হব, তাই 

এঘ।ম।র পক্ষে বন্ধনন্বরূপ হবে। শতঃ কলন। 

করলে তনি আর আমি যে এক, ত। উপলব্ধি 

করতে পারি না; তার চেয়ে যে ছোট নই, 

এও শ্বীক।র না করে পাব না)--কাজেই 

আলাদা যখন আছি, ছোটও যখন অ|ছি-- 

তখন তার সর্বব্যাপিত্ব শ্দীক।র কর|ই তো 

পরেন; তাতেই তো! আম তার হলাম। আগে 

তীর হুতে চেষ্ট। কর্ব_তীতে |মলিয়ে যাওয়া 

গ্রে; কথা। 

্ ৬ 

বশীর সাতটা পর্দা পরস্পর পরম্পর 
হইতে বিশিষ্ট বটে, কিন্তু সঙ্গীতের সুরে 

তার! যখন প্রকাশিত হয়, তখন শুধু, 

খণ্ড সৌন্দফ্যকেই তাখারা এক!শ করে। 

] অডিদান করবে 1. ভূমি ঘে দিকে তাকাবে, এ জগতের মূলেও তেমনি একই অল্প ছন্নঃ-_. 

বাস্তব অনেক রূপের ভিতর [য়া তাহায় 
গ্রকাশ। কিন্ত রূপে রূপে যখন বিরোধ লাগে, 

একে অপরের বোশষ্্যকে হখন গ্র।স কারতে 

চার, তখন বুঝিতে হয়, তাহারা মুগ ছন্দ: 

হারাইয়া ফেলিদ্াছে। ক।ঞ্জেই এম।গে মুল 

ভাব ঠিক রাখিয়।- তারপর ঝ|ইরের কাজ, 

কল্া। 

নু 

প্রেমময়ের প্রেমে চিত্ত যার মজিয়াছে-_ 

তাহ।কে কৃর্তব্যের বাধনে বাধিতে হয় না-_ 

কেননা কও্তব্যের শ্বরপই তখন তাহায় 

করতলগত। কন্মু তখন তাহার কাছে শুধু 

দৈহিক শক্তিচালন|মাত্র বলিয়। মনে হয় না 

কর্ম তখন তাহার কছে ভগবানের সেব! -" 

আনন্দের প্রতাক। 

আহার! হইয়। নিজের কৃত ভুলিয়া _ 

নিরলস চেষ্টার সহিত ফণাকাজ্।বিহীন 

উদ্দারভাবের সমন্বয় ঘটাইয়া কর্পে আত 
নিয়োগ করিতে হইবে । আরম যে আমার 

নই, আমি শুধুই তার-_ এটুকু ভাবিয়া যে 

কাজে নামে, কন্মে তাহার। চিত্তে কোনদিন 
অবসাদ আনিতে পারে না$ দৈহিক শ্রস্তিকে 

সেকোনদিন অত্মনিবেদনের আনন্দ হইতে: 

বড় মনে করিতে পারে না। দেহ, মন, গ্রাণ 

সকল বিসর্জন দিয় কন্মমু করিতে 'ক্ষরিতে 

চর্ম কালেও যদি তীাহারি 61ওয়া গ্রাণে 

তাহারি দেওয়। আনন্দকে লে উর্দ্ধে 

প্রতিষ্ঠিত জানিতে পারি_-তবে আর ভয় কি ? 

৮২ ৪ 

সংসারের খৃ'টানাটা নিয়ে দিনরাত মনের 
মধ্যে খাটাঘাটি করছ, ওতে কোন দিন 



চি 
ক ক 
8 

নারির মাই, সার | ওতে খড় 

াজনিধে ্ বাদ কোনও দিন পাবে না_শ্বাদ 

না (পেলে, লাভের জন্য উচ্ছ। হবে না। উচ্ছ।' 

নাহলে চেষ্টা জগ্ম।য় নাবিন। যদ্ধে কি অমনি 

খরাটে-পথে সব পেয়ে বসবে? 
রঃ 

_ আনী বলেন, আমি মহতে! মহীয়ান_ 

-স্সাজার [রাজা মহারাজা বা সর্বেশ্বর। ভত্ত 

বলেন, তুমি 'বিধু) তুমি মৌর সব। আর 

নিজে অণোরণীযান্_ধুলিকণ1_ বধুর পদরজঃ। 

মধুময় ছুইই। 'নিষ্ঠা রেখে চল, পাবে পাবে। 

তুমি_তোমার থে [তিমি আছেন। । পি 
ক 

আবেগডবে ক্ষণিক, উদাস চণে! ন
া 

উদ্ভাসভবে রাজার রাজ! হতেও হতৃক্ষণ, দীন, 

ভিখারী সাতেও ততক্ষণ | অবনত, তুমি 
"মহতে। মহীয়ান অগোরণীয়ান্”, কিন্তু সাধন 
জীবনে একট! ভাবের নিষ্ঠা অক্ষুপ্ন রাখা 

চাই। এখন যেভাব নিয়েই চল ন| কেন, 

আগাগোড়া চাই শুধু নিষ্ঠা। বহুশাখ। 

হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যণস|য়িনাম্ - কথাট। মনে. 

রেখো । 

টি ০১১১১ 

সংবাদ ও মন্তব্য 

'-ভিলাশু শনহুললাে 

মহ পরমং ংসদেব বিগত ১৫৯ আশ্বিন 

আন্র মঠে পদার্পণ করিয়াছেন ॥ নানাস্থ।ন 

্ দো কাটি গেল। শ্রীমৎ পরমহংস্দেব 

নান মাসে মঠেই থাঁকিবেন। 

কআলুলৈপ্রাক্তিত্
দীকাল 

. আমর শ্রীগৌরাঙগসেবশ্রমে নিম্নলিখিত 

| সাহায্য প্রচ হইয়াছি 1 

শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রন্্ দাস
 ২৫১, গোঁয়ালপাড়ী- 

্ানী ছুইটা ভর্লোক ৪
২, রাজগঞ্জব!সী জনৈক 

্ তঞ্জলোক 1৩০
; সাধবচন্দ্র খলুয়) ১৯, ্রীধুক 

| _নবীনচজ রায় ১
২1 

হতে ভক্তলমাগমে এবার পুজার কয়দিন: 

বিশেষ তরটবা 

শ্রীবিহাবীলাল বন্থু নামক এক বাক্তিকে' 

আমব। বগুড়াস্থিত শ্রীগৌরাজসেব শ্রমের 

সেনকরূ'প গ্রগণ করিয়াছিলাম |. কিছুদিন 

পরে তাহার ব্যব্চারে উত্তান্ত ভয় আমর! 

তাহান্ুক আশ্রম হইতে বিতাড়ত করিতে 

বাধা হট। উক্ত ব্যক্তির সচিত সারম্বত 

মঠ কিছ তদনীনস্থ কোনও শ্রমের কে।নও 
প্রকার সম্পর্ক নাই। উহার কার্ষোর অন্ত 

মঠ কিম্বা কোনও আশ্রম দায়ী হবে না 1 

্রীৎং পরমহংসদেবের শিষ্য ভক্ত ৪ সর্ব: 

সাধা+ণের অবগতির জন্ত আমরা ইহা; 

বিজ্ঞাপিত করিলাম। সি 

শ্রীহরপ্রসাদ রায় 
কারধানির্র্বাহকসমিতির সভাপক্জি: .. 

বগুড়া-_জীগৌরাঙগসেকাজমূ 
সী ২ সপ 

চ8 
শি ৭48 

| ছা ৭---১০7৯ 
শর উট এ বি? 

রিনি রা 

টু রি ৯ রী 



( সনাতন ধর্মের মুখপত্র) 

সল্প ] আগ্রহ (সস 
(৫৬৫৯৬৫৯৪৬:৪০৫৪৪৪২৬০১৪১০৪৪৪৪৪হপচিহ9৬ ইউপি 

ভয়হা€ 
নি স্র 

[ খখেদ-সংহিতা--২।৩।৬ ] 

জি মচচ্ছ-থাম্ত্ ক্স্শনামিন্লাগঠ | 

আঞ্ধ্যাম তে ব্রণ আ্াস্ঘত্তস্থয | 

1! তভ্তশ্ছেছি বস্্রতে। ধিস্বৎ মে 
মা সাত্রাম্া্াপসগ পু আতোঃ॥ 

অপো ্সন্ম্যচ্কষ হ ক্রুশ ভিস্রঙ্মহ, 

মহ অভ. শতালোন্ু প্রজ্ভান্ত | 

গান বহুসলাদগ, হিমুসুগ্ধ্যহতহো 

ননহিত্ুচ্গাল্লে নিমি অস্ত ০েশ্শ 

হা নো বৈর্বরংণ হ্মে ত[ইস্তী- 

... .হেনই কমমতর জীগভ্তি। 
ক্ষমা জেযাোতিম্ঃ 'প্রবসঞগ্ানি গশ্ম 

নিন্য, স্বপ্থঃ শিশুশো! জীবনে নঃ॥ 
২৯ 



ম্মে। ৫ম লাজল্ আুতঙ্া বা সখ। বা ্ 

আপি এজ অহ ভ্ভীল্পবে মহামাহ। 

স্তেনে। লা ম্মে। দিপ্পসতি নো আক না 

₹ &তস্মাদে ক্রু পাহ্যস্ম।ন্ন্ ॥ 

বেধেছে পাপের রচ্ছু, হে বরুণ, শ্লথ কর তারে-- 

. খদ্ধিমন্ত হন তব আস্বতের দিব অধিকারে ; 

বুনি যে চেতনা-জাল, তন্ত্র তার ছি'ডিও না প্রভু 

কালোচিত কর্ম-মাত্র! শীর্ যেন নাহি হয় কভু ।. 

তাসে ওই নিভীবিকা-নদূর তারে কর হে বরুণ-* 

হে সম্রাট, খতবান্, দৃষ্তি তব বিতর করুণ; 

বস হতে রজ্জু হেন, কর দেব পাপবিমোচন-- 

তুমি ছাড়। নিমিষের তরে আর কে দিবে শরণ £ 

যক্গে তন কোন দিন করি যদি পাপ আচরণ . 

তার লাগি হে,শন্থুর, রুদ্র রোষে হেনো না মরণ £-- 

হারীয়ে তোমার জ্যোতিঃ আধারের প্রবাসে না যাই_* 

রথ হোক্ দণ্ড তব__দাঁও প্রাণ_এই ভিক্ষা চাই। 

॥হোক্ সে আত্মীয় মম, কিম্বা সখা -শোন মহারাজ, | রর 

_ন্বপনেও বিভীষিকা..দেখায় যে ভয়াতুরে আজ; 

বিত্রহারী, কিম্বা! অরি-__-আামাদের নিতে চায় প্রীণ_-- 

এ সবার ভীতি হতে, হে বরুণ, কর পরিস্রাণ। 



অকামঃ র্বকামঃ 
সাদী পে. 

মান্য কামনা-বাসনার যথ'যথ ব্যবহার জনে 

না। তাই,তার! সব ওলটপাঁলট করে ফেলে। 

কামনা যদি প্রেম হয়, আর ভগবান যদি. 

প্রেমস্বরূপ হন, ত। হলে বেদাস্তেব মতে 

তুমি যে কামনসমাষ্টি, এইটা অন্থভব করতে 

হয়। কিন্ধ তা বলে কামনার অপব্যবহাব 

কবে! না__-এমন ভুল ধাঁরণ। রেখো! ন! যে এই 

একটা কামনা তোমার, আর ওগুলি 

অপরেন। যখন কামনায় কামনার ঠে|কাঠুকি 

লাগে, তখনই সর্বনাশ। সমস্ত কমন।ই 

হচ্ছে প্রেমসমুদ্রে তরঞ্জের মত, আনর্থের মত। 

সমন্তট| জগৎ কেবল একট! অনন্ত প্রেমের 

পারাবার -এইঈ তো! প্রেমের স্বরূপ। মাধ্যা- 

কধণবলে নক্ষত্রমণ্ডল বীধা রয়েছে । মধ্য]: 

কর্ষনণ তো আকর্ষণ শক্তিই_নৃতরাং তা 

প্রেম। যত রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, আর 

মূলে একটা আসঙ্গলিগ্পা আছে, রাসায়নিকের 

একথা! বলে, থাঁকেন। অণুতে অণুতে যে 

প্রেম, এ হতেই তে! তাদের পরম্পরের গতি 

ধ্রকান্তিকতা বা আগ লিগ্রা। জন্মে। একট! 

গ্রহের সঙ্গে আর একট! গ্রছের যে ভালবামা, 

তাঁর নাম মাধ্য।কর্ষণ। বইয়ের পাতাগুলো 

সংশ্লিষ্ট য়ে আছে এবলে বইখাঁনাকে - এই 

আকারে দেখতে পাচ্ছি। শ্লেষণ গ্রেমেরই 

নামান্তর ।-* " 

সমস্তটা জগৎ এক অনস্ত অপার প্রেম" 

সমুদ্রে তরঙ্গের মত 1 লর্ড কেলভিন 

প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের! প্রমাণ করেছেন যে, 

জড়, শক্তির রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। 

জগতে শক্তি মাধ্যাকর্ষণ, নংশ্লেষণ, র।সায়নিক 

আসঙ্গলি্গা, বিছবাৎ, চূন্বক, আলো, ভাঁপ এই 

সমস্ত আকারে প্রক।শূ পাচ্ছে 

তড়িৎ শক্তি আর চুম্বক শক্তির মাঝে কি 

দেখছ ?--আকর্ষণমাত্র ৷ ভাঁপ ধেন বিয়োজন 

ঘটায় বলে মনে হয়। ছুটা অপুকে তা ধেন 

বিশ্লিষ্ট করে, কিন্ত আর এক দিক থেকে 

বিজ্ঞ।ন আবার প্রমাণ করেছে যে এক ক্ষেত্রে 

ঘা বিয়োগ বা বিশ্লেধ, অপর ক্ষত্রে তা প্রীতি, 

ব। অ।কর্ষণ ছাড়। কিছুই নয়। 

সমস্থট। জগংই : শক্তিসমুদ্রে বীচিতঙ্গের 

মত। এই শক্তি, এই বেগ বেদান্তের মে 

তোমারই শাক্ত _তুমি তার সঙ্গে এক | 

এইটী অনুভব কর। এই শক্তি_এই. 

'বিস্ফুণণ.কই প্রেম বলে। 

ড।রুইন গ্রভৃ।(ত ক্রমবিকাশগদীদের এই 

মত যে, জীবনসংগ্রমই জগতের ভিত্তি। 

ড্রামণ্ড গ্রতৃতি দর্শনিকেরা এই মতের 

সংশধন বা সংযোজন করেছেন। তার! 

বলছেন, শুধু সংঘর্ষ আর সংগ্রাম থেকেই ক্রম 

বিকাশ হচ্ছ, তা নয়; বরং প্রেম, নৈতিক 

বল, আকর্ষণশক্তি_এইগুলিই সৃষ্টি বিকাশের 

মূল। 

সমস্ত কমই প্রেম) প্রেম শিবস্বরূপ) 

আর তুমি সেট শিব। সেই শিবের সঙ্গে 

তুমি এক-_-এইটী অনুতব কর দেখি। সব 

ছাড়িয়ে ওঠ! বাসনার $এই সমস্ত আবর্থ 

আব তরঙ্গকে মানুষ সাগর থেকে বিচ্ছু 

দেখে-এই তো তুল। রি 

ধর, সামনে একটা* সরোবস্ন রয়েছে। 

ছেলেকে ডেকে বললাম, ওরে, দেখসে--বি 

ষ্ঠ 
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মুর, প্রশস্ত সরোবর | বলতে বর্মতে ঝড় 

এলো, সরোবরের প্রশান্ত বক্ষ আনে।লিত 
অ[লেড়িত হয়ে তরঙ্গ আবর্তের সৃষ্টি হল। 

ছেলেকে বললাম, দেখ, কেমন ঢেউ উঠেছে, 

ওই দেখ-_জলের পাক! তখন আর পূর্বের 
গ্রশাস্তির কথ] মনে নাই-_সরোবয়ের নৃতন 

রূপের কথাই আমাদের মনে জ'ছ। 

কিন্ত তরঙ্গ, আনর্ত উত্যাদি থাক সত্বেও 

এখনও সেই সরোবর আগেক।র মতঠ জলময় | 

ঘ্নেঞলে সরোবর, সেষ্ট'জলেই 'ঢেউ। 
, সরোবর যখন প্রণাস্ত্র ছিল, তখনও তাতে 

- জলই ছিল । আর এখন বিক্ষুব্ধ ভয়ে উঠলেও 

জলঙ্ট সেখানে আছে-তবে কিনা জলট 
এখন তব ইভাদির নৃতন আঁকাঁবে দেখা 

দিয়েছে । আমর। ভেলেকে ডেকে জল দেখ তে 

বল্ৰ না-নল্ব ঢেউ আর জলের .পাক 

দেখতে। 

জলকে আকার দিয়েছে । তবঙ্গের অন্তবালে 

সরোদর আচ্ছন্ন রয়েছ- তরঙ্গের ভাবে 

প্রশা স্তব ভাব এপন চাপ! পড়ে গিয়েছে। 

মানুষের ঠিক তা হয়। বাসনা যেন একটা 
তরঙ্গের মত_শুধু একটা আকার মাত্র। 

ূ এ বাসনার বিশেষ আকারে সতের অন্নূতি 

| আচ্ছর রয়েছে । ধব্দান্ত বলছেন, আকার 

দেখতে ভয় দেখ, তাকে উড়িয়ে দিতে নলছি 

না; কিন্ত রূপ দেপতে দেখতে তার'তস্টরালে 

যে সরূপ সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে *ন ভুলে 

থে না।, কেউ যদি তোমাকে অপমান বা 
ূ 7 ত্যাচার, করে, তোমার তখন বড্ড রাগ 

+ হয়। কিন্ত আইনট। কি, তা বোঝ । আইনট। 

শছচ্ছে এই যে, স্বভাবের সঙ্গে তোমার আর 

তরঙ্গ আর আবর্তঈ যেন এখন' 

8 ভাব নেই, আর ওই লোকট! এসে তোমাকে : 

“বেশ করে বুঝিয়ে দিলে থে তুমি আর স্বভাবে : 
ধাই। নিজের খুঁতটী সার-দেখবে ও 

1১,শ নর সংধাঁ 

লোকটার গা কি যে তোমার অপমান করে। 

এই জানবে 'মাইন। সাধুফে এই আইন মেনে 
চলতেই ভবে। যখনই হতাশ হয়ে পড়বেনা 

স্বত।বের বিরুদ্ধে দাড়াবে, তখনি সমস্ত জগৎ 

তোমার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। * 
শত্তিণ অনুশীলন কর, সৎ চিস্তায় চিত্তকে 

পূর্ণ রাখ-_দেখবে, বাসনা তোমারই হোক 
কি অপরের ঠোঁক, কখনে! তার অপবাবহার 

হবে না। যদি তাল ঠিক ধাখতে' 'পার, 
তা ভলে ভোম।র মনে যে সমস্ত বাঁসনাব উদয় 

তচ্ছে, তা সব মিলিয়ে যাবে--এ একেবারে 

নিশ্চয় কথা। ঠিক ঠিক রুখে দাড়াতে 

আশ্চর্য্য উপায়ে এ কথা তোমার 

কাছে প্রমাণ হস মানে] বাসনাগুলোকে 

ঠিকভ।বে দেখতে পার ন! বলেই সব গোছলম।ল 

হয়ে যাঁয়। আর যত জঞ্জাল এসে তোমার 
ঘড়ে চাপে। 

মনে যে সমস্ত বাসনার উদয় হয়, তাদের 
যথাষেগা ব্যবহার কর। কেমন করেতা 

করবে? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর একজন 

ঘোড়ায় চড়ে কোথায়ও যাবে। ঘোড়াটা 

খুব শ্রান্ত ছয়ে পড়ে'ছ-_-ওকে কিছু খাওয়ানো 

দ'কার) কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুধা বা শ্রাস্তিতে 
সওয়ারে ক্ষুধা বা শ্ন্তি হচ্ছে না। সওয়ার 

জানে ক্ষুধা পেয়েছে ঘোড়াটার-_ ঘোড়াটাকেই 
খাওয়াতে হবে) সে ক্ষুধা ব! শ্রস্তি সে নিজের 

বঙ্গে ভাববে না ॥। থে়াকে সে খেতে দেয় 
বটে, কিন্ত্ত বলে নিজে তো তখন ক্ষুধার 

আলায় ছট্ফটু করে ন!। 

সওয়ার যেমন ঘোঁড়াকে দেখে, বেদাস্তী 
বাঁজ্ঞানীন তেমনি এই দেছট! দেখেন। যদি 
দে শ্রান্ত হয়ে পড়ে বা! উদর আহার চায়, 

তাহলে তিনি ভুটলে পরে তাদের ' যগাধোগ 
গ|ন|হার দিবেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

পারলে, 
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নিকু* ও কা তি ক আনীত বলে মানবেন 1 

কথ।টা অভুত বজে মনে হতে পারে, কিন্ত 

যর্দি এর সাধন) সুর কর, তাহলে সত্যত। 

বুঝতে দেবী হপেনা। এ সব হাতে-নাতে 
পাবার জিনষ। 

ক্ষপাতৃষা। (দল ধর্দা--মন দন! অনভব 

করাচি । 'কিজ্ত' জ্বী আত্ম-্বদপ, তিনি 

তাঁকে ক্ষুব্ধ বা বাগিত হ?চ্ছন না| যিনি 

সিজের দিলাস্মরূপ লা বগন্বরূপ উপলব্ি 

[চনি ক্ষধ!. 

বাথিন ভন ন।'। ঘোঢাঁর ক্ষদা তল” সওয়।র/ক 
কবে্ছন, ভষ্ ৭1 শ্রা্সিতে 

ক্ষরা' করেন; নাদব আন্ভব *য়। কিন্ত! 

“দহট। যে 

অপস্থ।ম পড়েছে কত হার কনকগুলি বসত 

ঢঠখেব ভেত ভগনা। মণি 

গ্য়েজন বটে। মনলদ্ধি সেগুলো ছায়__নইটালে 

; তাই এগুলি নাঁসনার 

মত। বৈদান্তিক নর এই শাদনাগুলি 

দেখ ছেন-কিন্তু এঠ দেখান »'গগ সঙ্গেঈ 

তিনি এদের অতীত হয়ে আছেন--তিনি 

তলিয়ে যান্নি, তিনি ভেসে আছেন। পাখী 

যদি একট! কাঞ্চর উপর গিয়ে বসে, তা 

হালি নাল নাল কর্সিট। ঠা নাম! ককাস। 

তাদপ কাজ চাচা নাঃ 

কিন্তু ৩1৬ পাণাটার [কিছু হয় নসে 

জানে, সে ঠিক বসে আছে ;ঘদি কঞ্চিট 

তেঙ্গে মাটীতে পড়েও যায়, তাতেই বীতার 

কি? তার গেপাশ! আছে গে! সব সময়ই 

সে পাথার উপরষ্ট তর করে আছে। মাঝে 

মাঝে কঞ্চিতে গিয়ে বস্ছ বটে, কিন্ত 

থাকছে না। তেমনি বেদাস্তীকে দেখেও মনে 

হতে পারে সাধারণ মান্থুষের মত তার বুঝ 

-বাঁসন। 'কামন! আছে, কিন্ত জানবে, থাকলেও 

তিনি তার উর্দে। 

ধর, এই পেম্সিলটা আছে। এট! তোমার 

কান! সর্বাকামঃ ২২৯, 

নয়।' বদি ভাঁতিয়ে যায়, ভঃখ কলে কি? 

না.। তয়ত খুঁজতে পার, কিন্তু না পাওয়। 

গেলে কিছু যবে অ।সবে না। আর ধদি 

তোমার পাচহাঞ্জাব ট?কার ভোঁড়।ট! ভাবিয়ে 

যায়? ওঃ, তাঁচান্সে বুক 

পেন্সিলটাও খুঁছেছিলে, আর ,তোড়াটাও 
ধু ১৯ কিন্তু দুয়ের ধোৌোজাতে আকাশ 

পাতাল তফাৎ। টাকার তোড়াট। খোজ 

ভাঙ্গ। কুক নিযে ; কিন্য 'পেন্সিলট! তেমনশ্াবে 

খেঁজনা। কিন্ধ বেদান্মীন কাছ প্লি+ট। 

হারা/লএ যা, পাঠ ভাঙ্গার টাকার তোডাটা 

হারাল” তা গল্প বলে 

ভোঙ যাবে। 

আচ্চা, একট। 

কগ।ট। বুঝিনদে দ্িচ্চি। 

ওদেশে এক সহরের রাস্তা দিয়ে একজন 

সাধু যাচ্চিলেন। একজন মহিল! এপ্স তাঁকে 
নিমন্ত্রণ করে বাঁড়ী নিয়ে যেতে চাঃলেন। 

সাধুটা সঙ্গে গেলে পর, মহিলাটী তব জন্ত 
এক বটী ছুধ নিয়ে এলেন। দ্রধটা কণ্ডাঈয়ে 
কবে উত্ভনর উপর চাঁপান, ছিল) হানতে 

বেশ পুরু একখানা সর পড়ছিল। সাধুর 

জন্য দুধ ঢাল্তে গিয়ে সবটা বাটীতে পড়ে 

গেল। মেয়ের ঘি করবাব জন্য মর. তুলে 

বাগে। তাঈ সবটা সাধু নাটী? পড় 

দেখে মাহল(টী ব্যাতথ্যস্ত হয়ে হঠ।ৎ বলে 

ফেল্লেন, “আহাঃ, কি হল!” তারপর ছৃধে 

চিনি দিয়ে বাটাটী পরিপ।টী করে সাধুর 

সামনে ধরে দ্িলেন। সাধু বাটাটা একপ।শে 

'একটু সরিয়ে রেখে কথাবার্তা বলতে 
ল/গলেন। মহিলটী মনে. করলেন, ছুধট! 

গরম আছে বলেই বুঝি সাধু খাচ্ছেন না। 

. কতক্ষণ পরে সাধু উঠে চলে যাচ্ছেন দেখে 

তিনি জিজ্ঞ/সা করলেল, "বাবা, ছধটুকু 

খেলেন ন| যে?” ভারতবর্ষে মেয়েদের দেবী 

বলে সম্বোধন কর! চয়। সাধু বল্লেন, “দেবি, 



ই, 

এ দুধ সন্লামীর, ্গর্শধোগা নয়।* মছিল। 

চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, «কেন বাবা, 
এমন কথা বল্লেন কেন?” সাধু উত্তর 
করলেন, “অ।পনি তুধ ঢাললার সময় সরটুকু 

দিয়েছেন, তারপর চিনি দি!য়ছেন-_ কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটী জিনিষ দিয়েছেন। 

একটী 'আহাঃ কি হলো? ও ঢধে ধিণয়ে 

দিয়েছুন। যে ঢধের সঙ্গে আহা: দেওয়া 

ভাঁদ্ে, সন্াসীরা তাম্পর্শ করেন না” 

সাধুন কথা শুনে মহিলাটী খুব লজ্জিত 
হলেন, সাধুও চলে গেলেন। 

সাধুকে হধ খেতে দেওয়া ভাল কজই 

হয়েছিল বটে, কিন্তু তার মাঝে “্হায়কি 

আপন, পদ ও 
হলো” থাকাটা ভাল হয়নি। 'বেদাস্ত তাই 
বলেন, কাঁজ কবে, বাসনা পূরণ কললে)' 

কিন্তু যা কর ন| কেন,*্হায়কি হলো" 

করব না। ওটী কখনও জুটিও না। কোনও 

কাঁজের সঙ্গেই ওটা জুড়ে দিও না --দিও 

না! কাজ কর--মনটী তাতে ফেলে ন! 

বেখে তাল কেটে। না যেন। 

চারপ।শের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে চল, 

ক্ষতি নাঈ- কিন্ত ভাব ঠিক বেগে খন কাজ 
কর্তৈ পাবনে, তখনি দেখবে আশ্চর্যাভাবে, 

অভ।বনীয়রূপে, তোম'র সকল কাজ সার্থক 

হচ্ছে |» 

করবে। 

* স্বামী রামতীর্থ (স্তান্ফ্রার্শিঙ্কো, আমেরিকা, 
জানুয়ারী, ১৯০৩) 

মনোলয় 
শাহী 

€ জভ্তিন্্ার্গ 3 

এক্ষণে লিজ্ঞাশ্য এ*, সে 

কিরূপ? 

বাধ।”ম 

ভগশ।নেব হুলাদিনী না আনন্দ 

শক্তিই জগতে শ্রীনাধা 
রাধা প্রেম 

ন!মে পরিচিত । শ্রীরা ধিক! 

আরাধিকা, কারণ হঠিনি জীবাত্মরূপিণী। 

ব্রক্জের গে'পীগণ শ্রীরাধিকার গ্রেমলীপাঁর 

সহায়। এইক্ষণ এঈ গোপীগণ ক।হাবা, 

তাহ বুঝিতে হইবে। 

ভ্রীমৎ পনাতন গোস্ব।মী পৈষবতোধিণীতে 

রলিয়াছেন- 

. পুব। মহধয়ঃ লর্ধে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। 

দৃষ্ট। রামং তরিং তত্র ভোকদৈচ্ছন মুবিগ্রতং | 

ণে সর্বের সত্ীতবমাপর!ঃ সমুদ্ভূতা ভি গে!কুলে।” 

তত্বদণী মহ্ধিগণ ব্রহ্গানন্দে দণ্ডকারণো 

বাস করি'তন। তীহ।দের ধ্যানেব ফলস্বরূপ 

মুন্তিমান সচ্চিদানন্দনি গ্রহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া 
তা/ঠাকে সেন। করিতে ইচ্ছ। করিসাছিলেন। 

ভ্রীনামগস্ত্র তাহাদের হাদগত উচ্ছ! বুঝিয়া দ্বাপরে 

কৃষ্ণলীল।র সহায়ত করিবার জন্য গোকুলে 
গেপীভাবে জন্মবিধান করিয়াছিংলন। 

শ্রীকুষণ ও শ্রীর!ধ। অন্ভি্ন। লীলার জন্ত 

ভিন্ন ভিন্ন দেছধারণ করিয়াছিলেন ম|ত্র-- 

বস্ততঃ তাহ।র। অভেদ। শক্তি ও শক্কিমানের 



অগ্রহায়ণ, ১৩৩১] 

ডেদও অচিস্তনীয়, আবার অভেদও অগিস্তনীয় 

--টভয়ে এক ভেদ।তেদ-তত্ব। তই একজন 

আরধ্য;য অপর আবাধিকা। কৃষ্ণ শবার 

অর্থ আকর্ষণ করা। তিন আকধণ কার, 

তেছেন আরাধিকর ভাব ব আনন্দকে । 

যোগে পরমাআমার-জীবাঙ্য।য় মিলন, কষে 

শিবঞ্ক্তিব মলন-__শ্রীশীরধাকষ্তত্বেও চদা? 

রাধ।কৃষ্েের হিলন; ব ভক্ত ও ভগণানের 

মিলন। শ্রীরাধিক। আরাধিকা বা ভক্ত, 

ভগনান শ্রীকৃষ্ণের দহিত [মলিয়াছেন। জীপাত্ম। 

পরম।ত্ম]? মিগনের অভিবাক্ত এই লীল।'তথে 

ক্ুটহর | (গে ঘেমন জীবাজ্া পরমাজ্মায় 

অশেষপ্রক।র রমণ হয়, তাহা শুধু যেগীর 

অন্তরে [নিভৃত বুন্দাবনে নিরম্তর ম|ধত হইয়া 

থাকে, তাহারই সর্বপ্র*ার স্থল প্রা? 

বৃন্দাধনের লীলায় প্রকট ভইয়াছিল। 

গুরুদীক্ষ।য় মন্্রেণে পরকম্পনে যেমন মানুষের 

মনের ভ।ব পারবধস্ত্রিত হয়, তদ্রপ শ্রীর।ধ।র 

গ্রীকৃষ্চন।মরাগ মহামন্ত্র জপিতে জপিতে তনু 

অপশ হইল 'এবং পরে সশীজনের সাহাযো তিনি 

শ্রীকষ্খকে দেখিলেন দেখিয়া ভূলিলেন। 
[তিনি দেখিলেন-_-“্বপুরষ এছন নাহ জগ 
মাঝ1” তাহার মল্লিক চম্পকদামে চুড়ার 

টালনি নামে'--সে চুড়া মযুরপাখা তে1তিত। 

তাহার মুখখানি 'অলক|বলিত”, "চাহনি 

চঞ্চল বাকা, তাহার আধরের ছুটী কুল, 
জিনিয়| বান্ধুলীফুল।” তাহার 'লল।টে চন্দন. 

পঁতি”__গলে ম।লতীর মলা |, হাসি 'নবীন 

মেঘেব কারে নিষ্ঞুণী গ্রকাশ করে।” তাহার 
'তুরুযুগপন্ধান কামের কামান বাণ, হাতের 

বংশের বাশী সোনাণন্ধা। বয়সে তিনি নব 

কিশোর, তীঠার ভঙ্গ রসেঢরঢর। তিনি 

পৃর্ণরসের ঘনীভূত মূর্তি । রমণীহদয়ের সমন্ত 

জব মাকরধণ করিতে যে রূপের প্রয়োজন-_ 

মনো লয় 

শগুকারণো 

২৩১ 

শ্রীকষ্চের সেই ভূবনমোহন রূপ । শ্রীরাধ! 

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পর তার 'চিন্তায় তত্ময় 

ভষ্ঠয়। নিগের অশিত্ববোধ হারাইয়। ফেলিলেন। 

তিনি সেই চিরশান্তিময় রসের সাগরে ডু 

দিলেন। তখনকার অবস্থ! বৈষ্ণব কণ 

ব্লিয়াছেন__ | 

কিব| রাতি কিবা দিন কিছুই ন! জানি। 

জাগিতে স্বপন দেখি কালরূপখ|নি ॥ ৪ 

অ|পনার ন।ম মে।র নাহি পড়ে মনে। 

পরাণ হরিল মোর নয়ন নাঁচনে ॥ 

তখন তিনি সর্বত্র কৃষ্ণময় দেখিতে 

ল/গিলেন। ' কাল জল দেখলে কালা! মনে 

পড়িতে লাগিল -নিজের কল চুল “দাগকে) 
কল মেব দেখিলে, কাল অগ্রন দোখগে 

শ্রীহরিকে মনে পড়িতে .লাগিল-_সর্বাত্রই 

তাহার: কৃষ্ণ্কত্ি হতে লাগি । খন 

শ্রীকৃষ্ণ ব্যহীঠ অর [কছুঈ আপনার বালয়। 
বোধ হুঃত না-_বুঝিলেন যে তিনিণ একম।ত্র 

জীবনের সার বস্তব-গিন সবহ অসর। 

[বন্তাষধ যেমন নপীর জল ভদ্বেলত হইয়া 

সমস্ত দেশ প্লাবিত করিকা ফেলে- তদ্দরপ 

শ্রীরাধার প্রেমণন্য! সমস্ত হৃদয় জুয়া বহিতে 

লাগিল। তখন সমস্ত ' ব্রজণাল।গণ পূর্বে 

শ্রীবামচন্ত্রদর্শনের সংস্ক/রবশে 

শ্রীহরির রূপে মোহত হইয়া তাহাকেই 

পাঁতরিপে পাইবার জন্ত কাহা।সলী দেবীর ব্রত 

কারলেন। দক্ষধজ্ঞে সভার দেহ .৫১ থণে 

থাঁওত হওয়য় যে যেঃখণ্ড ভারতের যে অংশে 

পতিত হয়, সেই স্থাসই একটী সিদ্ধগীঠে 

পরিণত হয়। বরজ্ষধামে এই ৫১ অংশের এক 
অংশ পতিত হওয়ায় তগায় দেবী কা্ায়নী, 

রূপে পূজিত হন। য্ঠপ্ষীয়! বাঁপিকাগণ ব্রত 

সমাপন করিয়া] : যমুন| .অবগ|হন . করিতে 



২২ 

গেলে বাঞ্ছাকল্পচ্রু শ্রীন্গবান জীডাচ্ছলে 
বালকাদের বস্ত্র অপভরণ করিয়া বৃক্ষশাখে 

রাখিলেন। কুম।রীগণ ্রীকফ্েব নিকট বসন 

প্রার্থনা করিলে তাছ।িগকে উপরে নগ্ন 

অথস্থায় উঠিয়া বপন গ্রহণ কবিতে আদেশ 

করিলেন।. যষ্ঠবর্যদেশীয়া হইলেও জাম 

লঙ্জ11তঃ বালিকাগণ পথম গ: »াছ।তে |দ্বধা 

করিলেন, পে ব্রচভঙ্গ হইবে ভয়ে তীভাব 

| আদেশপালন করিলেন। যখন উঠিলেন, তখন 

একমাত্র শ্রীরুষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাইলেন ন!। 

শপরিধ।য় স্ববাসাংাস পেষ্উস্গমস জ্তাঃ | 

গুচীতচিত্তা নো “চলুস্তন্মন্ লক্জ।ঘিতেক্ষণ'ঃ ॥ 

তাহার! সবই পগৃী তচিত।” 'অর্থ1ৎ তখন 

তাচার 

সত্ত। ভিন্ন আন তাহাদের নিকট [কছুই বোধ 

তইল না । তগন দৈতজ্ঞ'ন 

অন্তঠিত হইয়াছল। দ্বৈতনোধ থাকিলেই 
লঙ্জ। বোধ হইতে পারে-অন্বৈতবে।ধে 

লজ্জা! কোথায়? এক ভিন্ন হই নাহ যখন 

বোধ হুইল, তখন শ্রীকষ্ণষ' জগৎ--তখনই 

ত।ছার। কাত্য।য়নী বা শক্তি সধনায় 

সিদ্ধ হয়! শ্রীভগবানের নিকট পরীক্ষায় 

তাগর্ট রুপায়-টত্তার্ণ হইলেন এবং তহাদের 

শ্রীকঞ্চদেবার অধিকার জন্মিল। অঠঃপর 

ভগবান তাদের "্সতীষ্ট লিদ্ধির ধর প্রদ।ন 

করিলেন এবং ব্রগবাল।দিগকে ব্রজ্ের 

নিবিড় বনমধে; সঙ্কেতস্থা ন বলিয়। দ্রিলেন। 

তখন ব[পিকাগণ বাশরীর শ্বর শুনিতে 

পাইলেই সেই ' খনমধ্যে কী হইয়] 

জী, বংলী, নৃত্য ও সঙ্গীত ্রভৃতি শিক্ষা 

করিয়। শ্রীকুষের মনোগঞ্জন চিজ এই 

রূপে দিন ক্রমশঃ অতিবাহিত হইতে.লাগিল। 

কাভাপর 

পীরাধূর ভাবরাশি উদ্দাদ বেগে বহিতে, 

অখ।দ পণ 

শ্ীকষ্জময় না একমাত্র শ্রীর্ণের,. 

্রীথাধ।কে হুরিয়। লইয়া যাছনে। 

[ ১৭শ ণধ- ৮ম সংখা! 

লাগিল - জীবন ছুর্বাগ হষ্রা উঠিল। '৩খন 
[তিনি মনে মনে এক দৃঢ় সন্কপর কারলেন-_ 

স্বরূপে দঢ়।নু মনে, এ রূপ ঘ্ৌণন সনে 

আপনারে সজযে দিব ডালি ॥ 

এন্কে শ্রীর।ধাব স্যার অগ্জগ্ গোপীগণের 

ভগপদিচ্ছ।য় অভিদ্রত অঙ্গ প্রতাজ পদ্ধিতা 

যতন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাপবাশি স্ফুটত। প্রান্ত 

তে ল[গিল। ভপন ননম।ঞে বণ নাজয়। 

উঠিলে শ্রীরাধার আর গৃচকর্ ভাপ, লগিত 

না. প্রাণ ছুটিয়। পণ।য়ন কার5। সে বশী 

যেন রছিয়। বাহয়$ তাগাকেচ প্রাণ গাধা? 

বলয় ডা'কত এব? তাছারই কার যেন মর্- 

বেদনার “গাঁপন কথা বলিঘা খাহত। পৈষশ 

কব "গ্।মের বালী দুপুবে ড।কাতিঃ বলিয়া 

ইহ।ই ইঙ্গিত করলেন মে, পঙ্জা, ভয়, মান, 

অপমান না।গ কিম: ড'কাত "ঘমণ। দ্িপ্রাণরেই 

গরাপহরণ করে, হদ্রপ গরমের যুধনীদ্বনি 

যেন কোম্ দিন আায়।নগৃছে ডাকাতি কিয়! 
তারপর 

শ্রীরাধা বুঝলেন যে শ্রী তাগর মন গ্রীণ 
_শ্রীকুঞ্চ* ধ্যান জ্ঞান, ইহকাল পরকাল, 

একমাত্র জীবনসর্বন্থ। তিনি নিজ পতি 

ভু'ললেন__সম।ক্সধন্ধন ছিন্ন করিলেন-মান- 

অপম]ন, লজ্জা সরম জলি, দিলেন- এবং 

পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইত বন্ধপরকর 
হইলেন। টব কবি তখনকার: অবস্থা 

শ্রীরাধ।র সথীর মুগে বর্ণন। করিয়।ছেন-- 

দভুঁহু যৈছে নগরী -কানু রমবন্ত। 

বড় পুথে। রসবতী মিলে রসবন্ত ॥ 

তুছু যদি কমি করিয়া অনুষঙ্গ । 

চোরী পিরীতি ৪য় লাখগুণ বঙ্গ ॥” 

চোর! পিরীতি লাখগুণ রঙ্গ হষ্টলেও বিধাতার 
গ্রতি অভিমান হইল--কেন আমার দেহ ভিন 
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হইল-_এক সঙ্গে হঈলেট কি গাল হইত ন!? 

সত্য এই অভিমান শ্রীভগনানের 

বাঞ্চিয়!ছিল--তাই দেশকালভেদে ও ভগনৎ 

উচ্ছ।য় শ্রীপাধা! ও অন্থান্ত গে।পিকা অশিদ্রুত 

প্কৈশেরমধা গ্াপ্ল.2৮ হইলেন । শ্রীরাধক।র 

দৈগোর বাপ ভালিল-গেশ। পিবীতি 

ভথন আারস্ত উঈল। এই চোরা (পাতি 

রাধ।হোমেধ পিশেষহ। 

 তাবপর সেঈ শুভ শারদীয মধুব ঝনিণা 

অ।সিল। শ।রদীয় পুঙ্ার।।খ ভ]।ম॥া। উঠিল-- 

নীল আকাশের কোলে পৃর্মির শী তগ1। 

জো|তঙ্গারাশি অবুক্ধারায় ঢাপিঠা দিল 

বুকে 

গাঠাঈ 

বৃন্দাননে যমুনায় জল উলিয়। উঠিল -ভানন্থ 

হীরকচূর্ন উম্মম।লায় ভা(গতে ল।গিল। তখন 

তগবানপি তা রাত্রীঃ ওক 

বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চ:ক্র সেগমায়।দুপাশ্রিতঃ 

এইরূপ রঙজনীতে শ্রীভগব।ন যোগমায়া অব. 

লম্বন গোপীগণের সিদ্ধির ফল দান করিছে 

মনন করিলেন। 

দৃ। কুমুদ্স্মথগুমলং 
রমাননাভং নপকুদ্কুমারুণম্। 

বনধ্চ তৎ কে।মলগোভি- 

রঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাম্॥ 

সহস! নিবিদ় বলমঝ হইতে নৈশ নিশুব্ধ চা 

তঙ্গ করিয়া! ত্যামব বীশখী বগিয। উঠিগ। 
আ।ক।ণের এশার গত অন্ত হল - ভোতস। 

পুল(কিঠ বনের পাখী স্তব্ধ ইঠঝা-_তক্ষণত। 

শিঙ(রঃ1 উঠিণ -পাহাড়পর্বত ভুবীভূত হহল 
| -যমু। উদ্দ(ন বিল-_ 

বংলীধবনির পু 
ৃ দেনগণ চম'কয়! উঠি. শন। 

তৎপর 
মেই মডুণ ০ ম51. 

ল্মথমন্ত্রধব(নতে গেদীণ নসনছুনণ ভুলি 

জতিকুল ভুনশ । সংস্ারধন্ধন [ছর কারয়। চিনি রি 

ঈনোলয় ২৬৫ 

বৃন্াবনের মহ!জন সসবী ত্রীয়াধা পর়মপুরুষ 
তীকষ্জর সহিত মিলিত হইবেন-_জীবাত্ব! 

পরমাস্মায় মিলিত, হইল। 

পূর্ণ ব্রদ্ধ শ্রীকৃঝের অঙ্গের লিগ তান্বর 
জ্যেঠিতে চন্ত্রলোক শ্নন হইল এবং তখন 

বৃন্দাণন|স্র্বন্ী শচ্ছগলিত পারদতুলা ছ্যযে।তি- 

স্মগুবে, এক অপুর্না দৃগ ভি ভইশ। 

পাদন্তাসৈভূগিবিভূতিভিঃ সন্মটঠন্রবিল।সৈঃ 

হানি কুষ্ঠলৈর্গগুলোগৈহ। 

খিছনুশাঃ কৰ্ররণনা গ্রন্থদঃ কুষ্জধেব। 

গ।যপ্ত)৩ তড়িত ইব হ1 মেণচজে নিরেষ্তুঃ 

গোগীমণ সেই রানমগুলে ভ্রীতগনানের 

মৃহিত নৃত্য করিতে করিতে সহাস্ত ভ্রাবলস 

ও করচ।লন করতে লাগিলেন । নৃতাহেতু 
' কটিদেশ দ।ল|য়িত হইতে লাগিল 'ও বসনাঞ্চল 

নথ হওয়।য় কম্পিত ম্তনমগুল রূপমাধূর্যয 

প্রকাশ করিতে লাগিল, কর্ণে কুগুল ছপিত্ে 

লাগল, পরনে ম্বেদবিন্দু নির্মত হইল) 

কণরী খরসিয়। গেল, ক।কীর গ্রন্থি শিথিল 

হইয়। পাঁডল। তখন মাঙ্মরাম শ্রীতগবান 

গেপীগণের গ্রর্থনান্্যায়ী যতগুলি গেপী 

তত'ভাগে বিভক্ত হইমা পৌড। করিলেন। 

তখন সেঈ রাসমগ্ুলের ভিতর বর্ষণোন্থু 

নবীন মেঘ১কে যেন্ূপ সৌনামিনী শোভ। 

পার, গে।পীগণ শ্ঠ।মন্থপারের পার্থে তদ্রপ 

শে।ভা পাইতে পঃগিলেন। অতঃপর যমুন।র 

জল ভ্রীভগণান স:গ।পী জ্রীড়! করিলেন. 

সহপ! যমুশার শচ শত নীলকমলের পার্থ 

শত শত স্থলকনমল শে।ভ। পইল। রংত্রি 

গ্রা্গাত হইগ- রান ভঙ্গ হছটল। 

বগনন শ্া।সের বীশখাত্তে 

তখনই সসুশী 
তারপর হইতে 

মচ।মন্মপমন্ত্র ধ্াসত হইত, 

জগ।ধ। ভর্ুষেন ষাহত মিলত হৃইডেন। 
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খন &ইতে চোরা পিরীতির পূর্ণবিকাঁশ হইতে 
লাগিল। চোরা। পিরীতি স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের 

অনেক উপরের স্তরে প্রতিষ্টিত। এ প্রেমে 

গুরুত্ব লঘুত্ব বোধ নাই। এখানে গ্রেমিকার 

প্রেমেব টানের তীব্রতার তুলন! নাই। চোর! 

পিরীতির অপ্রতিত টানে শ্রীভগবান €স্থির 

থাকিতে পারেন না--তিনি সে প্রেমের শৃঙ্খলে 
নিতাস্ত বালফের ন্ত।য় আবদ্ধ হয়! পড়েন, 

এবং নিজে সে প্রেমের গ্রতিযোগিত। 

করিতে আরম্ভ করেন। তখনই ভক্ত ও 

ভগবানের বিলাপ আরস্ত হয়। এ গ্রেমের 

গ্রতিত্বন্দিতায় স্বয়ং প্রতগরান হাএ মানিয়া 
সে প্রেমের যে কত গতীরত|-_-কত মধুরত|__ 

কত তীব্রতা তাহ! অন্ুতব করিবর জগ্য 

মাঝে মাঝে নিজেই রাধাভাব গ্রহণ করিয়! 

গ্রেমরসানাদন করিতেন ।-_শ্রীরাধার মুখে 

কবি বলিয়াছেন 

আপনি চূড়ার বেশ বানায়ে আমারে। 

রমণী হুইয়। যেন রহে মোর কোরে॥ 

কহিতে সরম সই কাহতে স্রম। 

আমারে আচরে সহ পুরুষধরম ॥৮ 

শ্রীভগবান নিজেই র|ধা হইয়া তাহার 

ভাবে বিভোর হুটয়! থাকিছেন। এ প্রেমেও 

শ্রীরধার বিচ্ছেদ জাল! থাকিত, প্রাণনাথের 

সহিত একান্ত মিলন ঘটিত ন!। 

গুথে কবি বলিয়াছেন... 

“শিশুক।ল হতে বঁধুর সহিতে, 

পরাণে পরাণ লেহ। 

ন। জানি কি লাগি, কে! বিঠি গড়ল 

তিন তিন কবি দেহ1।” 

টা 

আর্যাহপণ [(১৭শ ব্যস নংখ্য 

তাই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহাথে শ্রীুষ 
মধুশায় প্রস্থান করিলেন-_-কারণ .সমাধিতে 

বিচ্ছেদ নাট । শ্রীভগবান ব্রাঙ্ষণপ্থী দিগকে 
বলিয়াছলেণ__ 

পন প্রীতয়েহনুরাগয়াহঙগসজে। নৃণ|মিহ। 

তন্মনে। ময়ি যুঞজ।ন। অচিরাঞ্মামবাগ্দ্যথ ॥ 

শ্রবণাদর্শনাদ্বা।নাম্মায়ি 'ভানোইস্থকীর্নাৎ। 
ন তথ! সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥* 

--এ জগতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই থে 

মনুধ্যদিগের স্থুখ বা ন্নেহ বৃদ্ধি পায়, এরূপ 

নছে। তোমর1 আমাকে মন সমর্পণ করিয়াছ-- 

অতএব আমকে প্রাপ্ত ভইবে। আমার 

ন।মাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন, চিন্ত। ও গুণ- 

" কীর্তন করিলে যে প্রেম জন্মে, কেবল আঁম।র 

নিকটে থ(কিলে মেরপ সম্তানন! নাই |. 

তন্ত্র গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন-_ 

“আমি তোমাদের নয়নের মণি হইয়াও 

যেদুরে বাস করিতেছি, ইহার উদ্দেস্ত কেবল 
তৌমর! আমাকে ধান করিয়। মনের নৈকটায 
প|ইবে। (প্র্তম প্রবাসে থ|।কলে শ্ত্রীর চিত্ত 

তাহাতে যেমন তন্ময় হৃইয়। থকে, নিকটে 

ও দৃষ্টির গোচরে থাকিলে সেরূপ হয় না।” 

শ্রীকৃষ্ণের মথুর! গ্রস্থানের পর বাধ 

সমধিস্থ হইয়া কৃষ্ণমৃখে দিনযাপন করিতেন। 

এ অবস্থায় তাহার পূর্ণ স্থণের উদয় হইত। 
তখন দ্বৈতজ্ঞান রহিত হয়া গিয়৷ অদ্বৈত 

রুষ্খনন্দে মগ্ন থাকিতেন। ইহাই শ্রীরাধা- 

রুষের মিলন ব। রাসপীল।--ইহ। কৃষ্ণলীলার 

গ্রাণস্বরূপ। (ক্রমশঃ) 



একনাথ 
০ 

একনাথ* সম্প্রতি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ 

করিয়াছেন। তীছাঁর বেদপ1ঠ সাজ হইয়াছে, 

যথাযোগা ভাবে বেদাস্ত শাস্ত্রের চর্চ| 

করিয়াছেন। যাহাদের জন্মাস্তরীণ সাধন- 

সংস্কার উন্নত নফ্চে, তাহার] শান্ত্রের। চর্চ। 

করিয়া কুশাগ্রবন্ধি পণ্ডিত'হইতে পারে, কিন্ত 

তাহাতে কখনও জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর 

হয়না। শুধু শাস্ত্র পাঠ করিলাম আর 

তাহ! লয়! তর্ক বিতর্কই করিলাম. কিন্তু 

শীস্কের 'গ্রতিপাগ্য বস্তুর সাক্ষাৎ পাইলাম না-_ 

এমন শান্ত্রপাঠ একাম্থই নিরর্থক । বেদান্ত 

বলিতেছেন, উপনিষদ্বেগ্ঠ তত্ব কেহ প্রবচন, 

মেধা বা তর্ক দ্বার আয়ন্ত করিতে পাবে না। | 

আবার বেদাস্ত-সৃত্রকার বলিতেছেন, ব্রহ্মভতর 

শান্্রযোনি অর্থাৎ শান্্রসায়েই তাহার তব 

জালা যায়; এবং এই জন্য গুরুসন্িধানে 

সধনচৃতুষ্ট়সম্পর্ন তইয়! শ্রবণ মননের বাবস্থা! 

রহিয়াছে । এই দুষ্টয়ের মাঝে একটা স।মজন্ত 

হওয়া প্রয়োজন । একনাথেব জীবনে আমর! 

তাঁহার পরিচয় পাই । অবশ্য গ্রৃতিষ্ঠানপুরেই 

তার ব্রহ্মচারী জীবন পরিসমাপ্ট তয় নাঈ-_ 

এখানে জীননের উন্মেষ মাত্র হইয়াছে ॥ কিন্ত 

এইখানেষ্ট, কিরূপে শীন্ত্র অধায়ন করিতে হয় 

এবং শীস্ত্রাধয়নের ফলই ঝা কি, তাহ! তিনি 

আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ- 

ব্ষীয় বাকব্দ্ষচারীর নিফলুষ পবিত্র জীবন, 

্রহ্ষণ্যজো।তিঃতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে প্রতি- 

তার বিহ্যৎস্ফুরণ, আচাধ্য সন্গিধানে প্রশান্ত 

গম্ভীর, প্রসন্ন ও বিনীক্ষ আচরণ আর শাস্তার্থ 

অধিগত করিবার জন্ত আকুল ধ্য/নতন্ময়ত। 

মনশ্চক্ষে এঈ চিত্রগুলি ভাসিয়! উঠি আমা- 
দিগকে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা গৌরবের কথ! 

মরণ করাইয়। দেয়। 

একনাথের শীস্ত্রপাঠ মে সফল হটয়াছিল, 

তাহার গ্রম।ণ তীহার সঙোর জন্ত ব্যাকুলতা। 

তিনি কেবল কন্তকগুলি কথ! আর যুক্তিতর্ক 

মুখস্থ করিয়া সন্তু হইতে পারিলেন লা। 

সঙতাকে করামলকবৎ প্রচাক্ষ করিবার ভন্ঠ 

তীতার পিপাস জাগিয়া উঠিল। ইদ্দানীস্তন্ 

তাহার পাঠের প্রয়োজন সাজ হঈয়! গিয়াছ- 

এখন বাকী আছে অধীত শাস্ত্রকে অনুভব 

কর।। তাই একনাথ চতুষ্পাঠীতে আর বড় 
একটা! যান না--গ্রায়শঃই পৃর্বোক্ত শিব- 

মন্দিরে গভীর ধ্যানে নিমগ্র থাকেন। বৃদ্ধ 

চক্রপাঁণি পৌত্রের ভাবাস্তব দেখিয়া! বিচলিত 

হইলেন বটে, কিন্তু এ কথাও ভাবিলেন, 

'একনাথ বালক মাত্র, সচসা একট! কিছু 

অকাও্ড করিয়। বসিবে, এমন আশঙ্কা কর! 

যাতে পারে না । একনাথ সে গৃহতাগ করিয়! 

যাইতে পারেন, এমন কথা যে বুদ্ধের মনে 

উদয় হয় নাই, তাঠা .লহে। তবে তিনি এই 

বলিয়া মনকে বুঝ!ইঈলেন, শিশুকাল হতে 

এত ন্নেহ, মমতা, আদর--সকলই কি সে 

ভূলিয়। ষাইবে? তাহ। ছাড়া, ঘরে তাহার 

ছুঃথ কিসের? একদিনের জন্যও মেমন 

তাহাকে কেহ ছুঃখ দেয় নাই, সে-ও তে! 

তেমনি কোনও দিন কাহাকেও ছঃখ দেয় 

নাই । তবেসেকোন দোষে ঘর ছ।ড়িয়া 

সকলকে কই দিবে? | 

বৃদ্ধ চক্রপাণি বোধ হয় ভুলিয়া গিন!" 
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ছিলেন যে লক্মীছ!ড়ার উপর কখনও তগ- 

বনের রূপ হয় না। যাহার ঘ:ুর কোনও 

£খ নাই, তগণ।নের জন্ত সেই যথ। ঘর 

ছাড়তে পারে। মে তো নংগারঘ।লায় 

জঙ্গিয়। ঘর ছাড়ে না--স্ঃসারের মুগ ঢুঃমহ 

হয় বলিয়াই মে নংসার ছাড়িয়া যায়। যাহার 

সম্পদ আছে, [সেট ত্যাগ করিতে পারে। 

লঙ্গ্মীছাড়ীর ত্য।গে ঘেমন কোনও মাচা 

নাই, তেমনি তাহ! 

হয় লা। 

কখনও চিরস্থ,মীও 

একমাথের প্রাণে সত্য জ।নিবার পিপ।স! 

' জাগিয়াছে। কিন্ব;সে সত্য জান।হয়। দিণে 

কে? তাহার অধা।পকেরা গিছ্ঠা 'দয়াছেন, 

কিন্ত জান দিবেন কে? শুধু বুছর ওহ্দ্বল্য 

তে। জ্ঞ।ন নয়, হযে গ্রাণণন্ত সঠ্য পন্ত। 

প্রণকে যেমন তিনি অন্তগগহাবে অনুভব 

করিতেছেন, জ্ঞান ত|হার (চয়েও অস্ত ও 

জৃষ্প্ট এই গ্রাযথ সেই ভা'ন£ত গ্োোতিততে 

ল্পী]নদত। উঠ] শুধ নথ কথা নয়-- একট। 

আগাতিতত সঃ।পান্দু । প্রাণ দেমন কাহারও 

উদ্ভাবিত নুহ, পুলিমঞ্চিহ প্রাণ হঠঠেছ যেমন 

তান! অপর সঞ্চ।রত হয়, ক্া।নও তেনন। 

উত্তাপনী শাক ছ|রা ভারত করা দায় না 

উচাও সঞ্চরের জন্য পুবন!মন্তের অপেক্ষা 

রাখে। এই গস্ভঙ্ গুরুর গ্রয়োগন। 

নাথ উভ1 বুঝতে পারিয়। সদগুক লভের পন্য 

ব্য।কুল ₹ঃলেন। 

এক- 

ৰ্াকুলত| জন্মিলেই ইষ্ট,মন্ধির আর বিলম্ব 

থাকে না। একদিন শিবমান্দরে ধ্যাথ 

করিবার সময় ম্ধাদেন ভ।ভাকে আদেশ 

করিবেন, "দেওগড়েল অন।্দন স্বামী তোমার 

গুরু, ভুমি তাহ!র করছে যাও। হিনি 

সকোন!কে ই বন্ধ মিলাইয়! দিবেন 1” এই 

গাধাদর্গণ [১৭শ বধ--৮ন সংখ্যা 

আদেশ প|ইয়া একনাখ আননে। আবত্মহার! 

হু্টলেন। 

জনশেধষে একদিন কাহাকেও কিছুনা 
বলিয়। দ্বদখণর্যীয় বালক একনাথ সন্থাল।তের 

[পিপসায় গৃহতা।গ করিয়! চলিয়া "গলেন। 

প্যরচরেব বিরত, তদহরেন প্রব্রজেত ।”-৮ 

সংস|রের কর্তব্য।কর্তণা ব। লাভ. *ল।কল।নের 

হিসাব খত।ইয়। এই গ্রব্রঙগা।র প্চির করিও 

না। তীব্র নৈরাগ।ক্ে হিমাবে বেড়িয়া প।ও%1 

যায় না। বরং আঅ[সক্তর কারণ যেখানে 

যত বেশী, শৈর|গা সেখনে তত নিঃস্পৃ, 
তত শিম । 

জনাদন স্বামীর জীন বড় অদভুত। তিনি 

গুী ভইয়।ও উদ(মা। ১৫*৪ খুষ্ট1কে এক 

দরিদ্র ব্রা্ণ কুলে তাহার জন্ম হয়। ত।হার 

যুগে বাহমণা ঝালোর মুমধম।ন রাণীারা 

পাগুত ও মেধ।বা বাঁঙ্ণদগের বড় পক্ষপাতী 

ছিলেন। কালে ভানাদ্ন স্বামী একজন 

বিগত শ্রবেন। ও মধ কচয়া উঠিলেন। 

এ৯ঈ সুত্রে দেওগড়ব রাজা ম!লীক আহশ্মদের 

সঙ্গ ভাতার গাবচয় ভয়। মাংলক অআ।কলুদ 

ফডুপর্ধিক 5নদিনণ শ্বনীকে স।৮ার রাপসভা।" 

স্বংন দিথেন এবং দেএগড় ছর্গেচ তাহার 

বসস্থ।ন নিরূপণ কারয়। দিবেন । রজকার্ষে 

ম।ণীক সর্বাগই ভন[দদনের পরামর্শ গ্রন্থ 

কাঁরত্েেন। ক্র-ম তাথ1র শুশ্্প বুদ্ধ, কার্ধ্য, 

ভতপর২*1 ও স্যনষ্ঠায় বাজ! এত আন্ত 

১ইলেন যে তকে মন্ত্রী পদে নিষুজ 

করিখেন। রজনীততর ।বিলত।র মাঝে। 

থ।কিয়।ও জনাদ্দন পঞ্লুপত্রে মহ অন।সন্ক 

ও নিষ্কলুষ ছালেন। অনধূন দতাত্রেয়ের মত্ত 

«এমন নির্ডেদ ব্রন্ধজ্ঞ।ণী এক গুকদেখ ছাড় 

আর কেহ ছিলেন কিনা ফনেহ। সাহার 
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গ্লচিত অধৃতগীচা অধবৈত বেদ।স্তের মণি 

ঘুকুট। হান'দন স্বামী ম্ধি দত্।তরেয়ের 

আর[ধন| করিয়। গিদ্ধলাভ .করিয়।ছ'লন। 

গৃতর[ং বপিতে হঈবে, তিনি ত।হার গুরু 

দত্ত[ত্রেয়ের একজন ব্রচ্ধনি্ঠ গৃঠস্থ শিষা। 

তাহার ষ্ুনিষ্ঠ। এত এ্রাবল ছিল যে স্বয়ং মুমল- 

মন রাজা তদণ'ন মুগ্ধ হইয়া দহু।ত্রেয়ের প্রতি 

সন্মনপশতঃ দুর্মধো বুহল্পন্িণার পুণ্য 

দিবস বলির! রাক্সকর্য।দি বন্ধ র|/খিতে 

খ্া(দেশ দেন। 

দীর্ঘ পথ কাতিক্রম করিয়া ক্ল'ভদেছে 

একনাথ যখন জনার্দন স্বামীর গৃচদ্বারে 

'তিয়। দিডাইলেন, ভথন সন্ধা আতীত 

টয়া [গগিগাছে। জনার্দিন স্বামীর গুছে 

আগাগতের অব।রিত হাব; তথাপি বালক 

একনাথ আশা আশঙ্কায় আ(ন্দ[লিওচিন্ হইয়া] 

পুষে প্রণেশ কাগগেন। যাহার করুণ। পাই" 

বর আশ।ঘ এ দীর্ঘ পণ অহিক্রম করিয়া 

অ।নিমাছেন, একন।র তীহ।ণ পন পাক্কলেই 

তিনি ক্কৃতার্থ হন। কিন্তু আনার ভয়ও 

হইল, কি জানি নালক বলিয়া যদি জন|দিন 

তাকে উপেক্ষা আবার যদি 

উত£!কে গৃুঠ 'ফাবয়া যাতে আদেশ করবেন? 

করেন, 

আবপ্ গুরুপ।কয তিনি লঙ্ঘন কারনেন ন।-- 

কিন্ধ।গৃছে ফিরিবার কথ! মনে হইতেই যে 

ঠ'হার বুকের রক্ত ঠিম চইয়া যায়। 

ধীরে ধীরে একন।প .জনার্দন শ্ব।মীর 

সুখ আ|সিয়! দাড়উলেন। ত।ঠাকে 

দ্নেখিয়।ই গনা্দীনের চক্ষু 'ছাঞ্পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

তিনি মাক্সছে একনাথকে কাপ্ছ টানিয়া 

ভানিয় গয়ে হাত বুলইতে বুল।ইতে বলিলেন, 

পবাডা) ভ্যেন'র ভহাহীা আমি অপগেক্ষ। 

ক্রতেছিল।ম। তুমি কে, তাহা! অ|মি জনি । 

আজ সকাথেই তোনাকে আগিতে 

্ একাথ : ২৩৭ 

দেগিয়'ছিলাম।* একনগ বিপ্রে নির্বাক 

হয়! রহিলেন। ছুঃঠঞনের মদ আর কোনও 

কথা হষ্টলনা। মুহুর্ত মধোই পরস্পর 
পবম্পরকে চিনিয়! লইঙলেন। একন!ণ কিসের, 

জন্ত 'আাসি,ছেন, ত্/হা! খুলিয়া বপিলেন 

না, জন!দীনও লিজ্পাস! করিলেন না। কিন্ত 

মুখে না বলিলেও কাঁঞ্গে কাহাবও ক্রু্ী হল 

ন1!। যে যাহার অ।পন জন, সে চাঠ।কে 

এখন করিয়!ই পায় বটে। 

সতাশ।ভ করিব পিপাসা লইয়া একনাথ 

ঘর চ্ড়িঃ।ছি:লন ! আব সভ্যলার্ত করিতে 

চলো কি রা প্রয়োছন, তাহার কোনও 

প্রান তিনি ছকিয়! আনেন নাই। তান 

জানেন, “গুরুমুখ ন।দা, গুরুমুণ বেদ। 1” 'ঞরুর 

ক।ছে আ'স্মসমর্পণঠ হৃষ্টল আসল কগা। 

গুরু টৈছার(জ, চে।খ মুখ দেখিয়াই তিনি শেখ 

চিনেন, গুদণ বলিয়া দেন। কি ওুধপ দিতে 

হইবে, রে।গী '"মাব।র তাহ।র কি উপদেশ 

দি.4? আপনার মনমত একট। সাধন 

করবেন বলিয়া এক্ন।থ গুরুর কাছে আসেন 

নাঁই- স|ধনের চেয়ে সাধ্যস্তর তভারং নিশেষ 

গ্রয়োঘন। গুরুকপা হইকেই স।ধ্য-স্ত মিথিবে। 

ন্বতখ]ং তিন কপার [ভখ।বা-_স।ধনপ্রর।সী 

গুরুকে সাধন বাংল।ইয়! (দিবার 

ফণ্মষঈটম তিন করিতে পারেন ন|। 

নন। 

পরদিন হইতে একন'খ জনার্দনের 

গৃহকন্মে লাগিয়া গেলেন। কেহ তষাকে 

খালয়াও দেয় নাই, ঠিনিও কিছু জ্জ্ঞিসা 
করিবার অপেক্ষায় থাকেন নাই ।.ক করিয়া 

গুরু সেণ।য় নিঃশেষ আপনাকে বিলাইয় 

দিবেন, উছছ ত।হার গ্রাণের কামনা । কাজেই 
কোথায় তীহাকে প্রয়ে।গ্গন হইবে) নাড়ীর 

টানে যেন তিন তাহ! বুঝিতে গারেন_-. 

হাসিমুখে ছুটিমা গিয়। সেখানে খড়।ন 
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সকপকে আপন করিয়া! লইয়াছে, টহ1 দেখিয়৷ 

গৃহের কলের প্রাণ মমতাক ভরিয়। উঠিল । 

জনার্দন নিঃশকে একনাথের এক্ট সেবাতংপরতা 

দেশিলেন) মুখে কিছু ম। বলিলেও তাহাঃ 

দিপু €ষন একনাথের দর্ববাঞ্জে অমৃতবর্ধণ 
করিয়। গেল। একনাথ অন্তরে অন্তরে তাহা 

অ্তভব করিয়া লজ্জায়, পুলকে কণ্টকিত 

হুইয়। উঠিলেন। 
একট প্ীকান্তিক সেবায় একনাথেঞ প্রাণ 
দিন দিন শ্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। গৃহে 
থাকিতে এমন তৃপ্তি তো তিনি কণন9 তামুভব 

কবেন নাই। কি করিয়া সন্ঠাবস্তর সাক্ষাৎ 

পাইবেন, ইহাই ভাবিয়! সর্বদা] তাহার প্রাণ 

আকুটলি-বিকুলি করিত। সত্যের সন্ধ!নেই 

ঠিনি গুরুর কাছে ছুটিয়া আগিয়াছিলেন। 

কিন্ত গুরু তো তাহাকে কোন তত্ব উপদেশ 

আধাদপণ 

একদিনের মধো্ট এই ছেলেটা-__যে গৃহের 

[১৭ বর্ব--৮ম সংখা 

দিলেন না__দিলেন তীহার সেবার অধিকার | 

কিন্তু আশ্চর্যা একট, এই সেবাতেই তার 

অস্বস্তির জল! জুড়াইগন গেল--একটা 

অনির্বচনীর় তৃপ্তিতে প্রণ ভরিয়া উঠিল । এই 
কি সত্যের স্বরূপ? ন| ইহা সতোর় ভূমিকা! ? 
একনাণ নুম্পষ্ট অনুভব করিলেন, গ্রশাস্ত 
চিত্ত না হইলে সত্যকে ধারণ! কর! যায় 
না_-এমন কি জিজ্ঞান্ুর অপ্রবুদ্ধ অস্বস্তিও 

সতানুভূতির প্রতিকূল। এই প্রশান্তি মিলে 

সেবাতে। তাহার জিজ্ঞাসার অন্বস্তি নিবৃত্ত 

হইয়াছে, তান পরমাশ্রয় লাভ করিয়াছেন 

ভাবিষ! নিশ্চিন্ত $ তৃপ্ব হঈয়াছেন । উৎকট 
সাধন! করিয়! মানুষ দিনে দিনে যে অনিশ্চিত 

ফল পাবার আশ! করে, মধুর সেবাতে 

প্রতি মৃহ্ত্তই যে াহ! সুনিশ্চিত তয়! হাদয়ে 
ফুটিয়। উঠে, একনাথ তাহার প্রত্যক্ষ 'গ্রমাণ 
পাইলেন। সেব৷ এমন আশ্চর্য) সাধন 

সুখের সংসার 
৮ দু সপ 

স্বুগ সকলেই চায়_-পশুডতেও চায়, মানুষে ও 

চার । কিন্ধ সকলেই একভাক্চে চায় না। 

মানুষ আর পণ্ডর চাওয়ার মাঝে এই গ্রাভেদ 

দেখি, পণ্ড একট। নি্দষ্ট রকমেই স্থুথ চায়, 

“কিন্তু মাস্ছষেরু চাওয়ার রকমারীর আর অন্ত 
নাই । পঞ্ডর চাওয়! পাওয়া নির্দিষ্ট লিয়। 

মনে হয়) তাঠ।র! বেশ স্বস্তিতেই আছে। 

এইট কথ! ন্মরখ ক্রয়! কখনও কখনও 

'ঝানুদ পণ্ডকে ঈর্ধযা করে। পণ্ুপক্গীর সকল 

ভার গ্রক্কৃতি নিঙছাতে তুলিয়া! লইয়া'ছন, 

কেবল মানুষে জন্তঈ আর এক রকম 
বাবস্থা-_-একমুঠ। অ্ও তাহ!র সহজে জুটিবার 
উপায় নাই।. নিজের এট অস্বস্তির কথা 
স্মরণ করিয়৷ এবং পণুপক্ষীর নিশ্চিন্ত জীবন- 
যাত্র।র সঙ্গে নিজের জীবন তুলনা কর! 
মানুষ, “বনের পণ্ড মনের সুখে চরিয়! বেড়।য়” 
প্পাথী আনন্দে আকাশে উড়িয়া, যায়”. 
উত্যাকার কল্পনায় ইতরপ্রাণীর প্রতি ঈর্ঘয 
গ্রকাশ করিয়া! থাকে। | 

কিন্তু চরিয়! বেড়ান আর উদ়্িয়া 
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যাওয়াটাই মনের মুখ ও আনন্দের পরিচায়ক 

কি না; তাহা বিচার করিয়। দেখিতে হুইবে। 

“এইটুকু বৃঝি, ওই ছুঙ্টটী চিত্রের মাঝে যে 

নিশিগ্ত ভাব আর স্বাচ্ছন্দের আভাম আছে, 

ভাঁতাউ মান্ুয়কে মুগ্ধ করিয়াছে । মানুষের 

ভাবনা চিন্তার অন্ত নাট) চলিতে ফিরিত্ে 
অষ্টপ্রহর তাহাকে বন্ধন যান সছিতে হয়। 

এই হুইট।ই ছৃঃঠখের--তাই ইহাদিগের হাত 

তষতে বাচিরার জন্য মানুষ বাগ্রা। কিন্তু কি 

করিয়া বীচ যাইবে, তাভাঈ তো! সমস্তা। 

মানুষের মাঝে নশ্চিন্ত ও শ্বচ্ছন্দ কাহার! ? 
সকলেষ্ট বলিবে, শিশুরা নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ । 

অর্থাৎ মানবজীবনের ক্রমবিবর্তনে শিশুর সঙ্গে 

পণ্ডব সাদৃশ্য অন্তাধিক | এই জন্ত শৈশব- 

জীবনের সৌন্দধ্য করনায় খানুষ মুগ্ধ । সবাই 
বলিবে, শিশুব মত ন্বন্দর আব কিছু নাউ । 

কিন্তু কথ। এট, শিশু শন্দর আমার কাছেই -- 

কিন্ত শিগুর নিজের কাছে কি? চিরকাল 

শিশুর যত অক্ষম থাকিতে কেহ চাহছিবে 

কি? আমাদেখ পরিণতলীবনের ব্স্ততা আর 

কোলাহলের আবেইন যদি ন! থাকিত, তাছ। 

হলে পিশুজীবন আর পণুদ্দীবানর সৌন্দর্য 
উপভোগ কর! সম্ভব হইত কি? 

এইখানে লমস্ত! | ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া 

চন্দ হটতে পাবিলে তো বীচিয়! যাট। 
কিন্তু সেটা ধদি আমার পক্ষে না হতেই 

আমরণ স্বাভাবিক হত, তাতা হলে স্থথ 

হুট কিন! সন্দেচ | পণ্ড নিশ্চিন্ত ও শ্বচ্ছন্দ-_ 

কিন্ত তাচাব দুরদৃতি কোণায় ? জীবনের 
প্রসান কোথায়? প্রকৃতি তাহাকে বুকে 

জড়ায় রঠিয়াছে কিন্তু সেইট|ই কি চরম 

সার্থকতা হষ্টল? সঈধুটাট দেখিয়ছি, হুলট! 

দিতে পাইতেছিনা। পশুহ বল মর 

শখের সংলার ২৩৯ 

শিশুই বল, যি ছুঃখ ব| ভয়ের কারণ আসিম। 

উপস্থিত হইল -আর প্ররুতিয় এমন বাবন্থ! 

যে এগুলি আসিবেই-_-তাা হষ্টলে অমনি 

তাহারা সাত হাত জলে পড়িয়! গঠেল। 

উপস্থিত ছ্ঃখ জার ভয়ের চিত্র হাড়! মনে 

মর কোনও বৃত্তিই তখন জাগিবে না। 

চঃখের কারণ থাক! সত্বেও সুখ অন্তুভব কর!, 

ওয় কারণ থাক সত্বে তাহাকে জয় করিবার 

বীর্য অনুভব করা--প্রাকৃতজীবনে এই ভান- 

দ্বৈত কোথায়? প্রকৃতি হাসিতে বলিলেই 
হাসিব, কারদিতে বলিলেই কী।দিন--এমনি 

করিয়া চিরকাল ধবিয়! তাহার খেলার পুতুল 

হয়া থাকিতে কেহ চাহিবে কি? গ্রর্ৃতি 

কাহাকেও হাস।ইতেছে, কীদাইতেছে _সে 

বেচারী তাহার তুড়িতে বাদরনাচ নাচিতেছে 
-এ দৃশ্য দেনিয়। আমার ম্থখ আছে। 

কিন্ত অমন বী।দরনাচ নাঁচিতে আমি রাজী 

নই । তাই বলিতে ছিলাম, পশুত্ব বা শিশুত্ব 

যদি আমাদের স্বাভার্বিক হইত, আর এই 
কথাট। যদি কোনও ক্রমে আমরা জানিতে 
পারিতাম, তাহ! হুটলে এত বড় শান্তি বহন 
কর! আমাদের পক্ষে দ্রঃসধা হইত। তবে 

না জনিয়৷ বাদর নাচ নাচাতে স্থখ ছু কতটুকু 

আছে, তাহা জানি না_নিশ্চেষ্ট নিববীর্যোর 

আফিংখুরী আরাম যে একট! আছে, 

তাহ! মানি। 

অ!সল কথা, শিশুর শ্থাচ্ন্টা আর 

নির্ভাবন।! অ|মণ। শক্তি দিয়া অঞ্জন 

করিতে চাই-_অস্বাচ্ছন্দোর মাঝে থাকিয়াও 

আত্মশজিবলে তাহাকে গ্রারাভৃত করিয়া 

স্বচ্ছন্দ অঞ্জন করিতে চাই) ভাবনার জালে 

বেষ্টিত হুইয়াও বীর্ধাবলে সে জাল ছিন্ন 
করিতে চাই__-ইহ1তেই ধথার্থ পৌরুষ। আর 

এই গৌরুষই হইল সংসারের বথার্থ :সখ। 
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পণ্তর বা শিশুয় গ্বাচ্ছন্দটা 61ই__কিন্ত 

অভন্ধান্নে শম্্রঞ্পুর্ণ জন্তানে। 

শিশুর মহ নিশ্চিন্ত *চ্ছন্দ ম্বভাস যদি 

জ(নের ফগ ভয়, ত1৯1 হইলে ব্িব, .জীবন 

সাথক। শান্ত ণঁলদেন, এইট ভে পরষঞং 
ভানস্থ' _মনণ জীপুনর চরম আ|দর্শ। তাভা 

হইলে দেখ, গতির সঙ্গ মিলিয়া মিশিয়। 

থাকিতে, তাহার কারীহ।সির তরঙ্গে 

আপন।কে সীপিয়া দিতে আমার বিন্দুম!ত 

আপতি নাই-কিন্তু একটী কেন্দ্রে আমি 

নিশ্চণ থাকিতে চ।ই._সেগীনে কাহারও 

হস্তক্ষেপ সহা করিব ন। 

কিন্তু জানিন, ও হা।মার ছায়া গু|মি; আসল 

অ।মি নিধিবিক।র-_স্ব।ধীন। 

মান্রসের জীননে ভামিট। এই রূপে তুষঠ 
ভাঁগে নিভন্ত ভইজ়| গিয়ণছ ॥ একট। প্রকৃতির 

অধীন -_তাহ।র ক্ষুন। তুঞ্চ। 'অ।।ছ, 

ন্ণ আছে, দুঃখ আছে | অর একটা কেপলই 
এই সমস্ত বিকার তন্বীকর করিয়া স্বর।ট্ 

হইয়া থা(কতে চ|ভিতেছে। এঠ ছন্দ নিয়াই 

তে! মানব জীবনের ভিত্তিপন্তন। ছ্ঃখ 

পাইয়।ও, এই দুঃখ চিরক।ল থাকিবে ন।-- 

এই আশ! ব! নিশ্বাস একমাত্র পরিণত 
মানুষেরই আছ; পঞুর নই, শিশুবও নাহ 

ত।হ।র। বর্তমান অণস্থ।র দাপ মার । একমত 

পরণন্ত মানুষ বর্তম।নের গণ্ডী হইতে মুক 

হ্টয়। উদ্দ(ষ ভপিধ্যতে জী?নকে নিস্ত।র 

ক্রয় দিতে পারে। এই দুরৃষ্টি, এই 

ব্যণ্তিনোধই ননুয্যৃহ। 

সংসার এক মনুষ্য হ উন্মেষেন স্থ।ন। স্বগের 

সংসার হউক, এ কেন। চায়? [বিস্ত স 

শখ তো জড়হের সণ নয়--পণ্ডর সখ র| 

পিগুর সুখ নয়। ম|নুষের সুখ । মহষের 

অ।ছ, 

আরা দপ্ণ 

হাসিন কীদিব-: 

(১৭শ ধধ-- ৮ম পংখা। 

স্থখ বলিতে বুঝি--তাঠ। প্রকৃতিব পরাবে 

আত্মার খিজয়োলল।স। শুধু “দঠ তুম নও, বা 

মনের কতকগুলি [বকারেই তোম।র মনুষ্যত্বের 

সাগকত। নম তুম দেহের অঠাড,। মনের 

অতীত, নানা ঘা প্রাতখঘা*্র ম!ঝে সংসার 

এ কথ।টা5 স্মরণ করা5য়া তে ঢায়। এই 

হা সংস|/র ভখের সন্ধা।নের |[ন্দ।ন তত্ব। 

এগ কথা ভু।গয়া শুধু গশ্তর মত 'য সংসারে 

সখ খুঁগিয়া পেড়ায়, যে সুপ গাহুলেও পাইতে 

পরে, কিন্ত স্বস্তি কোণায়ও পাতপে ন। 

পশুর দেহের গ্রায়ে(জন মিটিলেই উইল । 

দেহরঙ্ষার জগ ভয়, দেছপুহিণ জনা আহার ও 

ও [নদ্রা, আর দেচহাঠির গন্য মৈথুন-_-এই 

হঠশেই প্র গীপন পুর্ণ । [কস্ক “কবল এই 

কয়ট! বৃত্ত হইলে তে! ম।নুষেজ চলে ন|। 

আত জঘগ্। মান্ুংষর মাঝে পশুবৃকিগুলি 
নিতান্ত গ্রাণল থাকি পারে, কিছ তাহা 

ছ/ড়।ও আরও কিছু থকে। সেইটুকুই 

হইল মনুষ্যত্বের বীঞ্গ। এমন মানুষও কন! 

করি, যাহ|র মাঝে ওই পশতুবৃন্তিগুলি মেটই 

ন|ই অথব! দেহরক্ষা ভন্ত দু একটা 

থ।কিলেও ভিতরের পশুটাকে নিঞ্িত করিয়! 

শক্তিরূপিণী দুর্গার আনির্াৰ যাহার মাঝে 

হইয়।ছে। সংসার সুখের করিতে হইলে 

ভিতরের পশুট।কে নিপ্দিত করিবার জন্ত 
শক্তব আবাহন করিতে হইবে। , 

আনুষেব জীননসাবস্থ।ও হাই শ্বভাবিকত:ই 

কঠকট। উগার অনুকূল হইয়া গাড়য়। 

উঠিয়।হে। একট! পণ্ড আর একট! পপর 
চন আত্মভ।গ গ্রায়েজন তয় ন!। সমক 

সময় তাহাদের ম/ঝেও আত্মতাগ দোঁখতে 
গ।ওয়] মায় বটে, (কিন্ত তাছা না করিল৪ 

খ্যক্তিগঠঙবে তহদের কে।নও ক্ষত ধীর, 



অগ্রহায়ণ) ১৩৩১) 

ন|। কিন্তু মান্ষের বেল। আলাদ। ব্যবস্থ।। 

মানুষ যত পঙ্ুবৃন্তই হউক না কেন, তাহার 

একট! সমাজ চাষ । আর সমাঞ্জটি কিতে 

হুইন্ে আত্মতা।গ প্রয়োজন । নিজের স্বার্থ 
বজায় রাখিবার জন্ত পরম্পর মারামারি 

কাটাঙ্গাটি করিতে থাকিলে জাতিধ্ব'স 

অনিবার্ধয। তাই শার্থনক্ষ/! কবিার জহই 

ম।নুষকে স্বর্থতাগ করিতে শিথিতে হুঠয়ছে। 

একট শ্বার্থতাগকে আশ্রয় করিয়াই সমান 

গড়িয়। উঠিমাছে। ত্যাগবুন্তড হইপ মানুষের 

মাঝে মনুষ্যত্বের প্রথম উম্মেষ-_পঞ্চবুত্তির পরের 

পৈঠ।। যেখানেই তা।গ-- সেখানেই নিজকে বড় 

কয়! জান। ব| ভন্তান্ম2 অথবা নিজকে বড় 

করিয়।-পাওয়! ব। প্রেম। ত্যাগের মাঝে ষে 

আনির্ববচনীয় তৃপ্তি রহিয়াছে, যাহা পাশববৃত্তির 

চেয়েও বড়--মানুষ একবার যখন তাহার 

সন্ধন পায়, তখন তাহাতে মজিয়। যায় 

স্বর্থরক্ষার জন্ত 'আর তথন ত্যাগ প্রয়োজন 

না_ত্যগনাত্রই তখন ত্যাগের প্রয়োজন । 

এই নিঃস্বার্থ ভ্যাগক্ষেই বাণ 
ননুষত্ উহা ম|নুষের শ্রন্প। এই হহুল 

সন/ঙতন ধন্ম। পন্প্রথ।য়তেদেত। ধেখতেদে 

ইহারই রূপাস্তর দেখিতোছ; খু'জিয়। দেখ, 
মূল কথাট। এক --সব্বত্রহই তাগমূশে ধর্মের 

প্রতিষ্ঠা । জ্ঞন, প্রেম, কন্ম__সকল ধশ্মেরই 

ভিত ত্যগ। 

ংসার যদি সুখের কৃরিতে হয়, তাভা 
হইলে ত্যাগের উপর তাহাকে প্রতিঠিত 

করিতে হুহবে.। পশুর সংসার সুখের নয়__ 

হ/নুষের সংপারই স্ুগের। আর ত্যাগই হছল 

একমাত্র মাননধন্ম । স্থতরাং ত্যাগের সংমার, 

ধর সংসার না হইলে স্ুখর সংসাপ্ন হইবে 

শ্বা। ইহা বিধ।তার অলঙ্য্য বিধ(ন। 

সুখের সংল্ার ২৪১ 

ধর্মের ছুইট! দিক আছে -গ্রবৃত্তি আর 

নিবৃত্তি। যে পান্ত পরম পুরুযার্থ লাভ ন! 
হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের 

ধারা শাদিত হইয়। আমাদিগকে জীবন 

পরিচালিত করিতে হুইবে। জীবন ক্রম-« 

বিকশিত--এক সত্য হইতে তদপেক্ষা মহত্তর 

মতো তাহা নিয় তই উত্তীর্ণ হইতেছে। প্রবৃত্তি 

ও নিবৃত্তি তাহার হুট সঞ্চালক পক্ষ। একট। 

কিছু হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, এবং 
অপর একট৷ কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, 

তাই জীবনের গতি, ধর্মের গতি__যেমন 

আমর। এক পায়ে মাটীতে ভর দিয়া আর এক 

পা বাড়াইয়া দিই । নিবৃত্বিতে ভর দিয়! যখন 

উততর প্রবৃত্তির স্বার। পরিচালিত হই, তখনই 
আধ্যাম্মিক উন্নতি সম্ভবপর হয়। 

ংদারধণ্মে সংযম হইল নিবৃত্তির দিক, 
ত্যাগ হইল প্রবৃত্তির দিক। অবশ্ত ত্যাগ 

বলিতে নিঃন্ব।৫থ ত্যাগই বুঝিব-_-যে ত্যাগ 
জ্ঞ।নের, প্রেমের, সেবার সোসর। সংবমে 

গ্রাতষ্ঠিত না হইলে ত্যাগ কর! সহঞ্জ হর ন!। 

পশুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ লইয়াই না সংসার।. 

পণ্ডকে পরাভূত কারতে ইইবে- নিবৃত্ত 

করিতে হইনে; তাই সংযম বলিতে বুঝি 

পশুবৃত্র সংযম । আর ত্যগ বলিতে বুঝি 

ন্ডযাবুত্তর উন্মেষ। পশুর পক্ষে ভোগ 

স্বাভাবিক); আর মানুষের পক্ষে ত্যাগ 

দ্বাতভাবিক। যে তোগী, সে যেন নিজকে ম।গ্ষ 

বাপয়। প।রচয় না দেয়) সে গণ্ডরও ব্বখম॥ 

কেননা খাটী পশুতটুকুও তাহার মাঝে নাই। 
পশুর শ্বাধীন ইচ্ছ। নাই, সে নিতাস্তই 

প্রকৃতির অনুগত, তাহ তাহার বুনিগুপি 

ধরিয়া পাপপুণ্যের বিচার করি ন!। পকন্ 

মানুষের ডে একটু না একটু স্বাধীনত। ব। 



চি 

আত্মভাব আছে। 

তোটী হয়, তখন নিজের স্বাধীন ইচ্ছা! বা 
জাত্ার অপমান করিয়্াই হন । হাজার 

দিমিত্বের দোহা দিলেও মনে মনে সে এটা 

বেশ জানে। তাই ভোগের সঙ্গে সেই 

তার 'অন্থুশোচন। আসে আমে, ভাল-মন্দ, 

পাপপুণ্যের বিচার মনে জাগেই। মংসরে 

'ছঃখ বলিতে এই অসংযমের দুঃখ । অনিচ্ছ। 

ধ[কিলেও কতকট| নিজের স্বেচ্ছাতেই ম।নুষ 

যখন পশুবুত্ত ভয়, তখনই ছঃখ পায়। ঈচ্ছা- 

অনিচ্ছার কথাট। হেঁয়।পীর মত হল বটে_- 
কিন্তু যতক্ষণ অসংযম ও ছঃখ রহিয়াছে, পশ্ুত 

 জানুষে যতক্ষণ জড়াজড়ি হইয়! রহিয়।ছে, 
ভতক্ষণ পর্যাস্ত এই হেয়াণীর মীম|ংস! হইবে 

 আংর)ারপণ 

সে যখন পশুর মত্ত 

দ 

রঙ 

[ ১৭শ বর্ষ ৮ম সং খা 

না। আর মীমাংস| হয় নী বলিয়াই তো ছধ 

আরও বাড়িয়া উঠে। 

পশুবৃত্বিগুলি সংগত কব, দিংহবাহিনীকে 

হৃদয়ে গাইবে । শক্তি আসিলেই জ্ঞান 

আমিবে। সেই জ্ঞান ফুটিয৷ উঠিবে ত্য।গে। 
প্রেম তখন হ্বদয় জুড়িয়া৷ বমিবে ১ কর্ধ ত্যাগের 

স্পর্শে সেবায় রূপান্তরিত হইনে। ইহাই 

স্খ--পণুর হৃধ নয়, মানুষের সখ । সর্বাগ্রে 

চই সংযম--তাহ! হইতে আসিবে ত্যাগ। 
সংসারে এই ছুইটীই স্থণের মহ্কেত। আস্থা 

উপায়ে স্বথ খু'জিলে পাইবে ন1-এখন ঘরেই্ট 

থক, আর বনেই যাঁও। সিংহবাহিন: 

হৃদয়ে আসিলেই লক্ষমীসরম্বতী অচল! হই 

থাকিবেন। 

বেদান্তমার 

[ বষ্ঠ খণ্ড-_বিবৃতি-_অধ্যাসবাদ | 
সপ্ন সস 

সত্য গু ম্মিথ্ান্র অপ 

প্রদ্গ সতা- জগৎ মিপ্য।”--এই কথ।টার 

মাঝে আর একদিক ভষতে একটু বুঝিবার 

' আছে। আমর! পূর্বে বলিয়ান্ি, এখানে 

সামিগ্যার বিচারে যে সন্তার কথা উঠে, 

তাহার পষ্টচার সত্য 

মিখার দিধোণী নয__স্সধিকতর পরিশ্দুট ও 

বাপক অনুভূতিকে সত্য বল! হইতেছে। 

মিথাকে অতিক্রম করিদ্বা, তাহাকে কুক্ষিগত 

করিয়া, তাহ! ছার! অন্পৃই হইয়াও সত্য বস 

তারতম্য আছে। 

বিরাঙ্গমান রঠিয়াঙ্কে, সত্য-মিখ্যার বিরোধে 

এই কথাই বুঝিতে হউবে। ইহারা এমন 
বিরে|ধী সত্তা নয় যে, একের স্বীকারে অপরের 

উচ্ছেদ হবে । যদি তাহাই ত, তাহ! 

হইলে অদ্বৈত-তর স্থাপন .করা, সম্ভরপর 
হইত না। মিথা।র বিরোধী (বিপরীত বৃতি ) 

যে সতা, তাহাকে অদ্বৈত স্বীকার করিলেও 

বিরোধী দ্বৈতপত্তাকে কখনও অস্বীকার কর। 

যাইতে পারে না। স্ৃতরং ইহাতে কাধ 
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অকৈতবাদ প্রচিষঠঠিত হয় না।- কিন্তু সত্যকে 

ন্লিখ্যার স্ফুটতর অন্ভিবাক্তি বলিয়া ধরিলে 

'আপাতগ্রতীঃমান মিখ্যাও সত্যের কুক্ষিগত 
হুইয়! গড়ে, এবং তাঙ্ার ফলে সমক্ট। 

জড়ায়! শুকণনি(বড় অধৈতানুভূতির আভাস 

পাওয়া যাঁয়। সাধন।দ।র| এই ব্যাণ্তিবোধকে 
জাগ্রত করিতে প/রিলেই এই অনুভুত সুষ্পষ্ট 

হইউবে। অনেকে সত্যের বা ব্রন্মের এই 

সর্বাবগাহিত্ব ও বিতুত্বের প্রতি দুটি না 

রাখিগ। জগৎ হইতে তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া 

দেখিতে চান। তাহাতে বিশ্লেষণের ন্ৃবিধা 

হয় বটে, সাধনার গ্রথমাবস্থায় কিছু উপকারও 

আছে বটে, কিন্তু উহাতেই সমগ্র সত্য ধর! 

পড়ে না। ব্রহ্ম সংগ্লেষণতত্ব--এইটুকু শ্মরণ 

রাখিতে হইবে 

আদার্ধ্যদিগের মধ্যেও অনেক সময় 

আপাতদৃষ্টিতে " বিরোধ দেখা যায়। কিস্ক 
তত্বে অবগাহন করিলে এই সমস্ত নিরোধের 

সামঞজন্ত হয়) তখন বোঝা যায়, এক একজন 

এক এক ভূমিকায় ঈাড়(ইয়! কথ! বলিতেছেন 

বলিয়াই এই আপাতদৃষ্ট বিরোধের স্যপ্ি, 

নতুবা সকলেই এক বস্তকেই লক্ষা 
করিতোছন। সত্য শিদ্ূপণ করিবার সময় 

আমাদিগকে সর্বসমগীস! দৃষ্টি নিয় চলিতে 

হইবে, গোড়ামী করিয়া এক পক্ষ জয়ী 

করিবার চেষ্ট করিলে চলিবে না। 

পূর্বে সত্য কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা 

বলিয়াছিলাম, উহ! সত্থার স্ুটতার তারতমোর 

গ্েতক। মিথ্যা! সত্ঘন্ধেও ঠিক এই কথাই 
খাটে। মিথ! অর্থে শুন্য নয়, তুচ্ছ। ম্থৃতরাং 
এই কথাটা সত্বাস্ফেটের তারতম্য মাত্র 

বুঝ|ইতেছে। 

বেদান্বসার ২৪৩ 

শস্ড শু প্রত্তীর্তি 

এইখানে আমাদিগকে আর একটী বিষয়ে 
স।বধান হুঈতে হইবে । আমরা 'বস্তর” সত্তা 
বিচার করিতেছি বটে, ক্ষিন্ধ যেখানে তাহার 
স্ষুটতার তারতম্য প্রসঙ্গ উঠিয়ছে, * বুঝিতে 
5ইবে, সেইখানেই বস্তুর বহিঃসত্ত। অপেক্ষা 
অস্ঃসত্ত! বা বৌদ্ধ সত্তর উপরই আমরা জোর: 
দিতেছি। বেদান্তের এই অন্তমূধীনতাঁর প্রতি 

দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বোধ হয় আমাদের 
বন বিরোধের সমগ্র সহজেই হইয়া যায়। 
রহম বিস্ত' বটে, কিন্তু বস্ত শব এখানে সর্ব 
ব্যাপক সত্তার ভাব বহন করিতেছে-_খবটীর, 
প্রকৃতিগত অর্থও তাহাই। ব্রহ্মবত্ত আম্মুতবিক, 
_এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি, 
ইহাই স্বীকার্ধ্য হয়, তাহ! হইলে এ কথাও 
স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্ম প্রসঙ্গে বিচাধ্য 
জগংও আন্ুভবিক; অর্থাৎ আমর! বিচান্প 

করিতেছি জগতের বহিঃসত্তা নিয়া নয়, 
আমাদের অন্তরে প্রতিভাত অস্তঃসত্ব! লইয়]। 

বাস্তবিক আমার অন্তরে যে জগৎ, তাহারই 
সতান্ব মিধাত্ব লইয়াই আমার স্ুখছুঃখ | 
বছিনিরপেক্ষ হইয়া এই বিচার করিতে 
পারিলে তবে বেদাস্তান্বশীলনের একট। 

কার্যত: তাৎগণ্; পাওয়া যায়। স্থুলে জগতের 

যে পরিণ|ম ঘটতেছে, তাহাতে আমার কিছু 
আসে যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পরিণাম 
আমার অন্তরকে স্পর্শ না করে। ম্থৃতরাং 

স্থলতঃ জগতের কি বিকার, কি ইতিহাস, কি 
তত্ব তাঠ বেদাস্তের বিচাধ্য নয়--অন্তান্ত 
দর্শন ষ্ঠ'ভাবে তাহ। করিয় গিয়াছে। এই 

বহিঃসত্বাযুস্ত জগৎ অন্তরে কি ভাব,কি 
গ্রেরণ! জাগাইতেছে, তাহ। লইয়াই বেদাস্ত- 

বিচ।রের সুত্রপ।ত। মুতর|ং জগতের মিথ্যা তব 
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যদি জীবত্বের মিথ্যাত্বে পর্যবসিত হঞ, তাহা 

উলে বেদান্তীর আপত্তি করিবার কিছুষ্ট না, 
বরং উহাতে তাহাব মনোগত অভিপ্রায় গিস্ত 

ভটবে। অতংপব আমাদিগকে এই কথাটা 

. শরণ রাখিতে হইবে হে, আমর! যাহা কিছু 

জটিয়। নিঢার কবিতেছি, তাহার আন্মুতণিক 

সত্বাষ্ট আমদের বিচার্ধা। আমর! অন্ধ হকির 

ঘত্ব লইয়া বিচার করিতেছি, জড়ের বিচার- 

বিশ্লেষ করিতেছি না। 

জঙ্ম ংক্কফান্স 

এই কথীব উপর নির্ভর করিয়া নেদাতী 
অধ্যাসবা/দর আপত্তির উত্তর দিয়ছেন। 

বেদাত্তী বলিতেছেন, ব্রদ্মে জগঞ্জের আরোপ) 
বস্ততৈে অবস্তর আবোপ ; সতো মিথাব 

আরোপ; রজ্জুতে সর্পের আরো'প। প্রতিপক্ষ 

আপাত করিতেছেন, তাতা ভইলে শ্বীক্াঁর 

করিতে হয়। যে বস্তব আঁবোপ ভইতে'ছ, 

তাহাবও একট! সত্তা আছে । সন্তাবিচারে 

তার কি উত্তর হইতে পারে, তাভা আমি 
পূর্বে বলিয়াছি। তাহা ছাড়! আর৪ একটা 
উত্তর »ইতে পারে। এই যে বস্মতে অবস্তব 

আরোপ, ইছা একটা ভম মাত্র-ব্রন্মে জগ 
তম । রজ্ছতে স্পত্রম ইতা।দি। ভ্রম সংস্কার 

তইতে উৎপন। দ্বাহ! ভ্রম প্রন্তায়ের বিষ্য়, 

তাহার: সংস্কর মাত্র যদি চিত্তে থাকে) তবেই 

ভ্রম সম্ভব) চার আন্ত ভ্রমব্ষিগেন পর্ব 

গ্রীতীতি থাকিলেই হুঈল, উাঁরও যে পরমার্থ 

সন্ত। খক! প্রায়াজন, এমন তো নয়। অভ্র 

বিষয়ের পরমার্থপত্ত! ন| থাকিলে ভ্রম 5য় নাশ 

এমল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি আমব। দেশাইতে 

পারিন না।&সংস্কর থ!কিলেই ভ্রম সম্ভব। 

জার একটী কথা, শ্বতিতে বিষয়ের জ্ঞান 

খকে। কিন্ত এই স্মৃতি যেখানে সংস্কার 

ধা? পণ 1 5৭শ বর্--৮ম সংখা, 

হইলে উৎপন্ন, সেখানেও আমর দেখি, 

বিষয়ের জ্ঞান রহিয়াছে । অথচ পূর্বে বিষয়ের 
সত্বাগ্রতীতি ছিল না। যেমন সংশয়ের ঝ 

বিপর্যয়ের (ভ্রমের ) স্থৃতি। যদি কেচ বলে, 

“এই যে উইয়ের টিপিটা, এটু।কে দেখিয়। 

তখন আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এট! কি 
একটা গাছের গুড়ি না মানুষ?” এখানে 

গ|ছের গুড়ি বাঙ্ীনুষেব স্বৃতি গ্রমাতার মনে 

বেশ সুস্পষ্ট ভইয়াই আছে। অথচ ঢুটাষ 

ব্রাস্তহিক্ত পসলক্ষ তাছান সংস্থার হইতে 

উৎপন্ন, উপস্থিত বিষয়ের সহিত পরমার্থ সত্তা 

হিসাবে তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। 

তেমনি ভ্রমের বেলায় ঘদি কেহ বলে, “এই 

ঝিনুকটায় আবার পূর্বে রূপার ভ্রম ভইয়া- 

ছিপ”, তাহা হইলে স্বৃতিগত রূপার সংস্কারগত 

সত্ত। ছাড়! পারমার্থক সত্তা স্বীকার কর! 

যাইতে পারে ন।। এখানে কেহ এমন 

আপনিও করিতে পাবে না! যে, এই শ্বৃতি 

সংশয় অর বিপর্যয়ের শ্বৃতি, বিষয়ের শ্বৃতি 

নয়; কেননা, সংশয় আর বিপর্যয়ের যদি 

কোনও বিষয়ঈ না থাকে, তাহা! হইলে 

তাহাদের স্বতি কি করিয়া সম্ভব হতে 

পারে? বিশেষতঃ উদাহত স্বৃতি তো সংশয়- 

শিপণায়ের সামান্জ্ঞান নহে, বিশেষজ্ঞান। 

তভা ভইলে স্থির হইল, পুর্ব পূর্ব্ব ভ্রম 
হইতে উৎপন্ন সংস্কাঁবপরম্পরার সাচাযোই 
ভ্রমর প্রতীতি সমথিত হইতে পারে, উহার 
ন্ট ভ্রমবিযয়ের বাস্তব সন্ত! শ্বীকার করার 

কোনও গায়োজন নাই । অথচ এই বিষন্ন 

যে একান্ত মদ্ং তাহাও বল! চলে না; 
কেননা বাস্তণ সতত! ন| থাকিলেও আমাদের 
গ্রতীহিতে তাহার সত্তা আছেই। এই 
কথাটুকুই বেদান্তের প্রাণ । জন ও অজ্জ।ন 
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রূপ প্রত্যায়মুণক না।পারের বাস্তব ও অনান্তব 

সত্তা লয় বেঙ্গান্তের বিচাব__কোনও মূর্ত 
বস্ত লইয়া! নভে। বর্গ একট৷ মুর্ভ বস্ত এবং 

জগৎ তাচার বিরোধী আর একট! মূর্ত বস্তা 
এরূপ স্বকপোলকরিন অপব্যাখ্য। ধেদাস্তীর 

্্ধে চাপানো সমীটীন ভইপে না। মূর্ত ন্তর 

বিচাবও পরবে আসিতে পারে, কিন্তু তাহা 
বর্ষ ও জগং সম্পর্ক, নির্ণয়ের বেলাতে নয়) 

ভাত ন গন্য জগতের অন্গগ্রতা বিশ্লিষ্ট 

করিয়' বিচাঁক করিবার সময় দেখিতে পাইন, 

গুণের পরিণ।মে অমূর্ত হইতে মুর্ত? ক্রমিক 

অভিব্যক্তি ভইতেছে। এই বাপার সাংখোর 

বিচার্যা, শ্বতরাং এখানে ইভার বিশ্ব প্রয়ো- 
জন নাই । তবে বেদাস্তীর জগৎ সন্বন্ধে 

অনেকেব ভ্রান্ত ধারণা থাকিতে পারবে বলিয়াই 

কথাট! এখানে উঙ্গিতে উল্লিধিত হইল মাত্র। 

অধ্যালবাছে লোহ্বলিচ্ান্ 

বর্তমান ভ্রমদর্শন পূর্ববন্তী ভ্রমদর্শনের 
সংস্কার হুইতে উৎপন্ন) উহ! আবার তাহার 

পূর্ববর্তী গ্রত্যয়ের সংস্কার হইতে উৎপর। 
এইরূপ একটা ভ্রম-প্রণীতির সংস্কাবপ্রবা 

শ্বীকার করণে, অধ)[শখ]দ আর শুন্তবাদে 

পর্যযনপিত হষ্টবে না। কিন্তু এখানে আর 

একট! আপত্তি হঈটতে পারে । কেহ বলিতে 

পরেন, প্রমের গ্রাবাহ শ্বীকার করিলে 

আন্তোন্যাশ্রর ও অনবস্থারূপ ছুইটী দেব 

উপস্থিত হয়। অন্টযোন্টাশ্রয় কিরপে হয়, 

গ্রথনতঃ তাভাঈ বলি। বর্তমান দৃ্টজগতের 

সত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? বেদাস্তী 

বলিতেছেন, উহ জগতপন্বন্দীয় ভ্রমের সংস্কার 

হইতে উৎপন্ন । তাহ! হুইপ্লে সংস্কার হইতে 

বাস্ভ। সম্ভ। উৎপন্ন হইল, ইহাই বাঁলতে 

বেদ।সগার 
রা 

হয়। কিস্তুবাস্তন সম্ভার গ্রতীতি না ইল 

স্কারই বা উৎপন্ন হইবে কি করি? তাহ! 

হটলে দেখিতে পাইতেছি, সন্ত। সংস্কারের 
উপব নির্ভণশীল, আবার সংস্কারও সত্তার 

উপর নির্ভরশীল । এইরূপ চক্রের সৃটি হলে 

কোনও ব্যাপাধ়ের তত্ব মীমাংলিত হয় ;নাঁ, 

কেননা এখানে কারধ্যকারণ ধারা আঁবিফার 

করিবার কোনও সন্কেত পাও্য়। গেল না। 

তারপর নেদস্তী ত্রমের প্রবাহ হ্বীকায় 

করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন, বর্তমান 

গ্রতীত পূর্ব সংস্কার হইতে উৎপর ; উহা! 
বার তাহার পৃর্থা সংস্কার চটতে উৎপর। 
এইরপে একট। ধারা শ্বীকাঁর.. করিলে 

অন্সোন্তাশ্রয় দে।ষ হইতে অনাহতি পাওয়! 

যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আবার অনবস্থ 

দোষ আনিয়। উপস্থিত হয়। একটার পূর্বে 
আর একটা, তার পুর্বে আর একটা-_ 
এন্টরূপ একটা শৃঙ্খগ আফিগা গেলে কোথাও 

আর আদি কারণ খু'জিয়! পাওয়! যায় না, 

হ্তরাং ভর্কেরও শিশ্রাম হয় না। ইভাতেও 

জগং-তত্বের কোনও ম্ুুমীমাংস! হর না। 

নিপক্ষের এট আপত্তিন উত্তবে বেদাস্তী 

বলিতেছেন, ভ্রমের প্রবাহকে আমর! অনাদি 

বলিয়! শ্বীকাত করি। ইহাতে "কস পৃব্ষোক্ত 

আপত্তিটী একরূপ ম|নিয়াই লওয়া হইল। 

এরূপ উত্তরে সংশর সহজে দুব হয় না; 

স্বাঠরাং বেদান্তীব এই গ্রবাহের অনাদিত্ববা 

একটু বিশেষ গ্রণিধান সহকারে বিচার করিয়া 

ইহার তাৎপর্যা অবধারণ করিতে হইবে। 

এ্রাথমতঃ দেখিতে হইবে, আমরা কোন্ 

ভূমি হইতে বিচার করিব। আমরা শুদ্ধ 

তর্কের সাহাযো একঁটট! কিছু দাড় করাতে 

চাঁছিন না । জগংব্যাপার ঠিক তন্তত: যেমনটা 
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চলিতেছে, তেনটা দেখিতে শিখানোই 
দরশলেধ, তাৎপর্য । মনে রাখিতে হইবে, 

আমর! দম্পন্নি আ.লোচন! করিতেস্ছি, 
যুক্তিতর্কের কল!- কৌখল দেখাইতেছি না। 
পুর্ব হইতেই আমি একটু! ধারণ! করিয়া 
রাখিব, এবং পরে যুক্তিতর্ক হবার তাহারই 
সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব, ইহ! দর্শনের 
ধার। নছে। দর্শন বথাবথরূপে দেখাইতে 
শিখাইবে। সুতরাং একট। কিছু প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা না করিয়া আসলে বাপারটা 
কি, আমরা ভাহাঁরই অনুধাবন করিতে চেষ্টা 
করিব। উহাই যে বিচারের বিজ্ঞানসপ্মত 
প্রণালী, তাহা আধুনিক যুক্তিবাদী শ্বীকার 
করিবেন |. 

জঅম্মআস্হা 

প্রথমতঃই আমরা জিজ্ঞাস! করি, অনবস্থ। 
দ্বাষেব স্বরূপ ফল ও অধিকার কি? সংক্ষেপে 
ঠাহার অ।লোচন। করা যাউক। 

তত্ববিচার বলিতে পরিণাম বিচার বুঝি। 
বাস্তবিক পরিণাংমরই বিচার । বেদাস্ক্রের 
প্রতিপাদ্য ব্রঙ্ধণস্ত সপরিণমী। ছরূপতঃ 
তাভার বিচার চলিতে পারে না। এই 
অপরিণামী বস্তুর লোকে আলোকিত 

পরিগ/মী বিষয়ের বিচারদ্ধারা অন্কুগ্রাহক 
অপরিণামী বস্তুর স্বরূপ অনধ।রণ করা-_ইভাই 
বেদাস্তীর ব্রহ্মবিচার।* প্নেতি নেতি* বাকা 
তাহার উদ্দাহরণ স্থল। আপার দেখি, 
পরিণ[মের বিচার করিতে গেলেই কাল 

গার দি ওরা 

| অ।ধাদগাণ 1১৭শ বর্ধ--৬ন সংখ্যা 
্বীকাঁর করিতে হয়|: তাহাতে- “কাধ্যকারণ-. 
প্রবাহের প্রসঙ্গ আসিয়1 পড়ে |. তাহ। হষ্টলে 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধ বিচারই প্রকৃত বিচার । 
আমর! কারণ দেখি! কাধ্যের বিচার বা. 
কার্য দেখিয়৷ কারণের বিচার করিতে-পারি । 
বেদান্তী বাহ্ দৃষ্টজগৎকে ্বীকার করিয়া 
তাহার কারণ অন্সক্কানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। | 
স্থতর"ং তাহাকে দিলোমক্রমে বিচার করিতে 
হইবে। বিলোঁমবিচাঁ-র কারণের সাক্ষাৎকার 
হয়! কারণদর্শন যে পর্য্যন্ত ধুব না হয়, সে 
পর্যন্ত তত্ব নিরূপণ হয়না । আমি যাহ!কে 
কারণ বলিয়! নির্দি্ট করিলাম, যদি অনুসন্ধানে 
তাভারও কারণ আপিঙ্ষার করিতে পারি, 
তাহা হইলে আরও শুপ্ তত্ব ধারণ! হঈল-__ 
বিচারও পিছাইয়। গেল। যখন চরম কারণে 
পৌচিয়া বলিতে পারিব, বিচ।ধ্য বিষয়ের 
ইহ! অপেক্ষ: আর শুক্র অনুশীপন হইতে পারে 
শা, তখনই বুঝিব, বিচারে তত্ব নিরপিত 
হইল। এইরূপ নিণয় বা নিরপণ সকল 
বাদীর প্রয়োজন। কিন্ত কার্ধাকারণপরস্পরা 
দেপ!উতে গিয়া কেহ যদি এমন তর্ক,উপস্থিত 
করে, যাহাতে কাধ্যকারণের ধার! পৌনঃ- 
পুশিক দশমিকের মত কেবল আবর্তিত 
হইয়া চলে, তাহ! তলে কোনও তত্ব 
নিরূপণ হর না। এরূপ বিচার অনশ্ঠই, 
নিরর্৫থক। বিচারের এইট দোঁষকে অনবস্থা 
বলে। অর্থাৎ আমবা ঞবে পৌস্াইতে চাই, 
অঞ্রবে থাকিয়৷ গেলেই তর্ক অনবস্থিত নী | 
উহাই দোষের । 



সাকার না নিরাকার ৭. 

“ইশ্বৈর নিরাকার ন! সাকার?” 
প্নত্ত নয়েহ্্থ ইকার নয়, দীর্ঘ ঈক1র। 

স্বর "নীরাকার” অর্থাৎ জলের আকাব। 

'নীর' মানে জল, তা! জানিস্ তে? জল যে 

পাত্রে রাখ! যাঁর, সেই পাত্রেরই আকার 

পায়; ঈশ্ববও তাই) যেমন আধারে থাকেন, 

তেমনই তীর আক।র। তারপর তোকে আসল 

কথ। শিখিয়ে দিই । তুই করবি কি জানিস্, 

প্রতাহ বানান করবি ন-য়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়ে 
নীরাকার | এই রকম বানান করতে কবতে 

একদিন হঠাৎ দেখবি নীর বা নল শুকিয়ে 

গিয়েছে, সব শৃহ্ত হয়ে গিয়েছে ; তোৰ 

দীর্ঘ ঈকার ত্বশ্ব হয়ে গিয়েছে । তোর মুখ 

দিয়ে নানান হচ্ছে নিরাক1র; দীর্ঘ একেবারে 

হম্য ভয়ে গিয়েছে তোর সগোচরে। তখন 

কি করবি জানিস? গ্রতাহ এ হুম্ব ইকার 

দিয়েই “নিরাকার' বানান করতে থ।কৃ(বি। 

বানান কিছুতেই তুক্দস্ নে, ছাড়িস্ নে। 

তারপর ভঠাৎ একদিন তোর হৃশ্ব দীর্ঘ সব 

চলে যাসে ) তখন তোর মুখ দিয়েই বের হা" 

নরাকর-__নয়ে হ্ত্য ইকারও নেই, দর্ঘ, 

ঈকানও নেই । সেই-ই আসল বানান? বুঝপি, 
ঈশ্বর গ্রাথমে 'নীরাকার+ তারপর ধনরাকা-* 

তারপর সকলের শেষে “নরাকার। 

নরনারীতেই ঈশ্বর দর্শন হবে। মনে রাখি, 
তিনি নরাকার; নই নার|য়ণ। নরের পু৯"ঃ 

নরের সেবাই নারা়ণের সেবা। চিরজীএন 

এই নর-নারায়ণের সেবা করিস্। মানভাষের 

মুখেই তার শোভ! দেখতে পাবি; অরপী 

নারায়ণ নররূপেই বিরাজ করছ্ছেন। আম 
তোকে বল্ছি সার কথা, মানুষকে ঘ্বুণ! 

করিস্নে; মান্ষের জন্ত প্রাণ দিস্, মানুষের 

সেবা করিস্। জীবনে আর কিছুর দরকাব 

হবে না_-সাধন-তজনের সার কথ! নর- 
নারায়ণের সেবা ।” -_কাঙ্গাল হুরিনাণ 

(“খোকাখুকু” অগ্রন্থায়ণ ) 

মকণ 

সাপটি টিটি 

সত্য ও স্বন্দর 
- কট 

সেদিন সন্ধার আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে-_চার 
দিকে যেন রডের ভে!রী খেলা সুরু য়েছে। 

সতীর্ঘ বললেন, “আজ 'এ্রাকৃতি 'অমন করে 

দেকেছে _চল, যেতেই হবে, নইলে দেপৰে 

কে? তার সালাটাক্ট যে বৃথ। হবে” বাস্তবিক, 

দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু তখনি 

গ্রশ্ন গল, এই তে। সৌন্দর্যের মেল! জগৎ 

জুড়ে এ দেখছে কে? বাগানে ভ্রটে। 

চারটে ফুল ফোন্ট, দেখে খুদী হই বাত! দিয়ে 
দেবতার পুজা করি, কিন্তু বনে বলে ক 

ফুল ফুটে রয়েছে, যুগে যুগে কত ফুল ফুটেছে, 

-নামষ তো তা দেখেনি। তবে তা ভে।গ 

করেছে কে? অন্তর হতে গম্ভীর স্থুরে “ক 

বলে উঠল, «এই আন্তই খবির! দেব 
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ম।নতেন, গুধু তোর ভোগের আন্ত জগৎ 

এমন সংস্কর কোথা পেলি?” 

মান্থুষ সব জার়গ।য় নাস, কিন্তু দেবতা 

অ।ছেন। খেধানে যে মাধুর্যয ফুটে উঠেছে, 

সেখানেই আছেন তার অধিষ্ঠাত্রী দেবশক্তি 

যিনি ফোটাচ্ছেন) আর তাকে জাড়য়ে 

আছেন আধষ্টটত। ঠৈতন্ত -1যনি দেখ ছেন। 

এ জগতেব সর্বত্র শক্ত আর ঠৈতন্ত। 

মানুষের মাঝে ভগবান দেখণার শক্তি দিয়েছেন 

ৰটে, কিন্তু সে আর কতটুকু? মানুষকে ওহ 

দেবতার সঙ্গে আঞুসংমিশ্রণ করতে হবে 

যিনি অনস্ত কোটী ব্রঙ্গাণ্ডের রূপরস সৃষ্টি 

করছেন, আর যিনি প্রেমের শ্গিগ্ব দৃটি নিয়ে, 

অবিচল অনিক্ষু্ধ মমতা নিয়ে চ্চা দেখছেন) 

তদের মাঝে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। ওরে 

পাগল, তুই কি রূপ দেখবি, ওই তোর ছটা 
চোখ দিয়ে? ওই যে চোখের সংস্কারে তোর 

রূপদৃষ্টি খণ্ডিত হচ্ছে-চোখ থাকতেও যে 

তু অন্ধ, ত| কি জানিস্? 

বিজ্ঞষনও বল্বে, চোখে আর কতটুকু 

দ্লেখি? সবট।ই তো একট! ছ।য়াবাী মাত্র-_ 

দ্রাযু, মন্তিষক আর ইথরের একটা ম্পন্দন- 

বিনিময় শুধু! সেকেণ্ডে ইথরের চারকো সী 
ল্পন্ডদন হতে আটকোটী স্পন্দনের মাঝে এই 

গ্রগৎ--তার নীচেও আমাদের রূপদশন হয় 

ন।-_উপরেও হয় ল।। জড় বিজ।নেরই যখন 

এই রায়, তখন শুধু চোখের দেখাতেই 

“তত্ব মিলবে, রূপদশন্ধে তৃপ্তি হবে, এ কথ। 

আর বলি কেন সাঞসে? 

তারপর আরও একটু তলিয়ে দেখি, 

দেখার মাঝেও মনের কত কারসাজি । একট। 

কিছু ভাল যেলাগে, তার কারণ তো খুজে 

পাইন । এই তো ুখ)স্ত বড় শুন্দর লাগল। 

ও [ধদর্পণ [ ১৭শ বৰ ৮নদসংখ্য| 

কেন লাগল? সৌন্ধ্যবেধের নিধ।নত' 

কি? সোজাসুজি জবাব দিতে পারি, সুন্দর 
ন। লেগে উপায় ছিপ ন। বলেই সুন্দর লাগল। 

সুক্ম সমালোচক হয়ত আর একটু গল্প 
হয়ে, বলবেন, *৪ই যে ভাল লাগা, ওটা! 

তোমার পুজীকৃত সংস্কারের ফল। পূর্বেও 

বহুবার ুর্ধ্যাস্ত ভাল লেগেছে, তার 

সংস্কারগুলো মনে গ।থা ছল, মণ্তিফে তার 

ছাপ বসে গিয়োছল, তাঠ কান টান্লে 

যেষন মাথ। আসে, তেমনি আগ হৃর্য্যান্তের 

সোগালী অ।লো৷ চোখে পড়তেই ভাল লাগার 
স্কারগুলো হঠাৎ তোমা৭ মাঝে সচেতন 

হয়ে উঠেছে।” কিন্তু যদি গিজ্তাস করি, 

“আ.চ্ছ।, তাছলে সকলের প্রথম দিনে ভাল 

লাগল কেন?” এর জশাব দার্শনিক কি 

দেবেন? টেনেবুনে, অমন কথাও বল্তে 

পারেনঃ? "দেখ সৌন্দর্যানোধের সঙ্গে 00110 

বা প্রগোজনের একটা সম্বন্ধ "মাছে । সাবাদিন 

থেটে খুটে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, সনশুট| 

দিনই দ্লাযুগুলো চড়া হয়ে বাধা ছিল-_ 

আকাশের উদার দৃশ্য, আলোর খেলা 
সেগুলোকে শিথিল ক:র দিয়েছে,সতুমি স্বাতে 

একটু আরাম পেয়েছ, তই বলছ- ভাল 
লাগছে।” এ কথায়ও কি আমর! আবার 

সেই গোড়ার সমশ্তাতেই ফিরে যাচ্ছি না? 

ক্রমবিকাশবাদী নৈজ্ঞানিক হয়ত বলবেন, 

প্বাপুরে এই ভাল লাগাট। শুধু তোমার 
একার খুসীর উপর নির্ভর করে ন।। ঠোমার. 

উদ্ধতন হাজার পুরুষে ভাল লেগে গেগে 

অভ্য।স হয়ে গিয়েছে; আমি তুহিও ৩।দেরই 

গড়। স্বযুগ্খলে! বংশানুক্রমে পেয়েছ কি না, 

তাই হুয্যান্ত তোমার ভাল লাগে ।” কিন্ত 

তবুও তো সেই প্রশ্ন, থেকেই যা্-_আদিম 
পুরুষেদই ঝা ত্!ণ ল!গণ কেন আম ভাল 
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লগ, একটান| শোতে এই অধস্তন পুরুষ 
পর্য্যগ্ত গেমে এল কেন ? মট কথ বিজ্ঞানের 

মুক্তি থেকে এর কোনও জবাব পায়! 
ভ।র। জগতের কোনও “কেন”ণ ই শেষ 

উত্তর কেউ দিতে পারে না। 

এই “কেন"র কোনও উত্তধ হয় ন। 

বলেই বৈদাস্তিক *ম্বভাব” ম।নছ্েন, আচার্য্য 

শঙ্কর এ“নিসর্গ-ব্যবহার” মান্ছেন। অর্থ 

বৈদ।ভ্তিকের ভাব এই, ঝ| হচ্ছে, ত| মেনে 

ন[ও--অন্থরঙ্গ বলে তাকে গ্রহণ কর, 
তে'ন।র মাঝে তাকে পূরে নাও। বাষ্ঠরে 

থেকে শুধু কারণ খুঙ্গত গিয়ে রসের €াগ 
থেকে বাঞ্চত হবে কেন? আপকার হধ্যাস্ত 

বধণন ঠ্মার কাছে অমন তাল লাগছ, 

তপন জানপে, ভাগ লাগটাই তোমার" 
স্বাদ; অর ভাল পাগানে।টাষ্ প্রক্লুতিক্রর 
ত্বতাব। এই ছুটে।ই জগতে চিরকাল ছিল, 

চিরক।গ আছে, চিবক।ল থাকবে । তবে 
সখ জিনিষ সমানঙাণে তোমার ভাল লাগে 
ন|--এই যাছুঃখ। তাই কোনও ম্ুযোগে 
গ[দকার এই ভাল লাগট|কে যদ্দি চিরকালের 

জষ্ট স্কট্রী করবার কোনও উপায় খুঁজতে 
চাও, ভাতে আপাতত নেই। চির স্থির 

একট! মাধুর্য ভোগ করখর জন্ত আপাত- 

মধুর যদি কিছু ছাড়তে হয়, ছা।ড়। কারণ 
খে।জাখু ও বৃণা। তল জিনিযট।কে ঠিক 

ভ।ল' করে আম্বাদন করাই হচ্ছে সেয়!নার 

কাঞ্জ। য়া কিছু যু্জি-তর্ক, স৭ খাটাও ওই 
দিকে--কি করে মুহূর্তের ভাঙল্লাগট(|কে 

চিরকালের কর! বায়।” 
কি] 

বেদান্তীর কথ৷ মান্তে গেলে বল্তে হর, 
“চিরমঙ্গল, চিরনুন্দর একট। কিছু তাহলে 
অ।ছে 1” বেদাস্তী খুলবেন, “নিশ্চ৭ & এখ|নে 

২০২২ | | 

সঙ) ও ননার ২৯৯ 

যা কিছু অনঙগল দেখছ, যা কিছু অসুন্দর 
দেখছ, তা সেই পরিপূর্ণ মঙ্গণ ও মুন্দরেরই 
থণ্ড রূপ। অপুণ্পক যদি তু।ম অনুন্দর বল, 
তাতে নাধা কি? একট। গোলাপের কু'ড়িও. 
তোমাগ কাছে শন্দর লাগে। ফোটা ফুল 

তে৷ লগেই ! কিন্তকুঁড়টীই গে'লাপ' হয়ে 

ফুটবে, এই কথ|টুকু খাদ তোম।র জান। ন। 

থাকত -_ তবে কাড়ি অত সুন্দর লাগত ন।। 

শৈশব আর যৌবন পুর্ণত। আর অপূর্ণ তার 

প্রঙরূপ। একট! ম|ংলপিণ্ডের মত কর্দাকার 

শিশুও তেমর কাছে সুন্দর, কেনন! মানস 

চক্ষে শৈশবের কুশ্রীগর মাঝেও স্ফুটনো- 
্ুগ যোবনকে তম ধেখতে পেয়েছ। যর্দি 

নিপেক্ষ হয়েওবিচার ঝরতে হয়, তাহণে 

বলব, শিশুর চেয়ে যুপাস্ুনার, কুঁড়ির চেয়ে 

ফুল সুন্দর । সংস।রে এমন অপূর্ণ শিশু আর 

অশ্ছুট কুঁড়ির তে! অভাব নেই । তাহলে 
নিরপেক্ষ বিচিরককে মানতেই হবে, সংসাবের 

এক অংশ কুংসিৎ, আর এক অংশ সুন্দর । 

ছেলেপিলেকে ভালবাসে না, এমন লোকও 

সংসারে কম নয়। কিন্তু ত হলেও মোটের 

উপর আমরা জগৎটকে সুন্দর বলে মানি 

কেন ?-_না জগতে পরিণতি আছে বলে। 

শিশু ষদি চিরক।লই শিশু হয়ে থাকত, কুঁড়র 

যর্দি আর ফুটবার আশ! না থাকত, তাহলে 
তার্দের সহা কর! কঠিন হত বটে। কিন্তু 
যা! অপুর্ণ, তাও পূর্ণতার দিকে গতিশীল-. 
এই বিশ্ব এনং অভিজ্ঞত। হতেই জগৎ 

ভাবুকের চোখে সুন্বর।£ সুতরাং অপূর্ণ 
জগৎও সুন্দর _যখন ভাবি, এ পূর্ণতার দিকে 
চলছে। তথন আর অপুর্ণকে লাঞ্চিত করি 
না, পুর্ণের্ পূর্বাভাস ভেবে তাকেও অভি- 
নন্দিত করি। তখন নিরাশ্রয়কে আশ্রপ্ন 
দিই, পঠিতকে উদ্ধার করি, অপ্র।বীকে 

নখ 

ৰা 
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গামা করি ;--তাইতে জগৎ হুলার হয়ে ওঠে। 

তাই তো বলি সেবা স্বন্দর__সর্ধঞ্র সেবা 
হুদার প্রকৃতির মাঝে অহরহঃ এই সেবা- 
ব্রতের যাধন। চলছে _-অপূর্ণকে তিনি পূর্ণরূপে 

ফুটিয়ে তুলছেন । এই গল গ্রাকৃঠির আনন্দ- 

লীল। ৷ মানুষও যখন সেষ্ট সেবার অনুকরণ 

করে, তখন তার মাঝেও একটা বিপুল 

আনন্দের অনুভূতি জেগে উঠে, সে যেন 

স্বরূপে প্রতিষ্টা লাভ করে। হাতে পায়ে 

খাটতে ন। পর,» সেবা? দৃষ্টি নিয়ে জগতের 

দিকে তাকাও--২দখবে, সব কুৎ্নিৎই সুন্দর 

লাগছে। এই মধুমরী দৃষ্টিতে দেখবে, ঘোর 

প।ষণ্ডেরও আশ! অ(ছে_ সেও ক্ষমার যোগ্য, 

ভঃলবাসার যোগা ; কেননা মে যে অপুর্ণ, 

আগ পূর্ণতার [দিকে চলছে সে। তাকে তুলে 

ধর এগিয়ে যেতে সাগাধা কর। এছাড়া 

অর তোমার কর্তব্য কি আছে জগতে?” 

নেদান্তী বলবেন, আজ হতে তাহলে 
'প্রুতি্ঞ। কব, জগংকে আর কখনও কুৎসিং 

বলবে না--বলবে এ পূর্ণতা পথে অপূর্ণ 

যংত্রী। পূর্ণঘ্বরূপের ক্ষম।ভিগারী, স্নেহভিথাঁরী, 

সেগাভিখারী এই জগং। নেদান্ত বণেন, 

গং মিথ); সেই তো ঠিক কথা-_আনন্দের 
কথ|। এই অপুণু জগৎ তে! সত্য নয়ই-_ 
কেননা এ চো রব নয়) এযে চঞ্চল -তাই 

তে একে বলি থা । আর এই তো 

সতা কথ।। সেই সঙ্গই ব্ল্ব, কুৎ্সৎ 

কিছুই নাই জগতে__তা শুধু অপূর্ণত!রই 

প্রতিরূপ। * আর অপূর্ণ তো ধু নয়, শাশ্বত 

নঘ-_সে যে কেবল পূর্ণতার [দকে বিকশিত 

হয়ে চলছে । তাই সে 5৭, সে সুন্দর 

যেমন মায়ের চোখে শিশুর নিত্য স্পন্দমান 
গরিণতি সুন্দর -তার স্থাণুহ 

অ।ধাদপণ [ ১৭শ বধ ৮ন সংখ্যা 

বিভীধিকারই হুচক | কিন্তু অবিশ্ব।সী নাস্তিক 

তা বোঝে না। সেমনে করে, ঝা কুৎসিত, 

যা অপূর্ণ, তা চিরকালই কুৎসি$ থেকে যাবে। 
আজকে তোম।র ওপর কেউ অন্ত!য় উৎপীড়ন 
করল। তুমি ভেবে নিলে. এই উতপীড়নই 
বুঝি তার স্বভাব--তার ঞ্ণ সন্ত! ॥ ভুল, 

ভুল--মহাভুল। এই ভুলেই তে প্রেমের 

রাল্যে অবিশ্বাসের স্থষ্টি কর। মৈত্রীর রাজ্যে 

শত্রতার স্ন্টি কর। আর তাতে শত্রুর উপর 

[বরূপ হয়ে নিজের মনাগুণেহই পুড়ে মর। 

অতি বড় পসণ্ডের ম।ঝেও যে কলুষ 

দেখছি, তাও শুধু অপূর্ণতারই গ্রাতরূপ। 
আর সে অপূর্ণত। শ্থাবর (9080০) নয়, 

অঙ্গম (0/172.17)10 01” 

তাই তে বেদান্তী আরও বলেন, *সব 
জিশিষকে বধাস্থ।নে রেখে দেখতে শেখ। 

ক।রু মন্বন্ধে সতোর আঅপল।প করে! না। এই 

অপূর্ণ জগৎ যে চঞ্চণ, নশ্বর এর অপুর্ণঠ। যে 

[মণ], পুর্ণ হার মাঝে যে তার অবস।ন ভবে, 
এ একট। কত বড় আশার কথা, মৈত্রীর 

সন্কেহ। আর এইট, কথ|ট।ই সতা। এই 

পরিণতির সৌন্দর্যকে না দেখে থে কুশ্ীতাকে 

স্থাপর ক্ল্পন। করতে যয সে তার -:আ।পন 

মনের নিকাব্টা,কই দেখে শুধু-_ সত্যের 

সাক্ষাৎ পায় ন।। 

অপূর্ণ তার সৌন্দর্য) কোথায় ত ঝলেছি -. 

পৃণতার গ্রতি অতিযানে। এই" প্রসঙ্গ 
আর একটা কথ! বলতে চাই । শুধু দেখাতেই 
তো লব শেষ হয়ে ধায় না, আমাদেদ নিজের 

. মাঝেও যে নিজস্ব একটা অহুভূতি আছে, 
"যা স্বত্ুর্ত হয়ে বাইরের নস্ত সঙ্গে আমাদের 

পেদন।র যে!গ ঘটায়। সেট। যে'সব সময় লখ, 

মৃত্যু- গ তাতে নয় ; বরং আমনা অভিযেগ করি, 
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ভার মাঝে ছুঃখের ভাগটাই বেলী। দুঃগ 
কুংসিং; তাকে কোন্ মন্ত্রে সৌন্দধ্যে রূপা 

স্তরিত..কয়ব? 

হদ্দি অস্ফুট এবং অপৃর্ণের সৌনার্য্য বুঝে 
থাক, তবে এও বুঝবে । ছুঃখেরও যে একটা 

মহৎ রূপ. আছে, অপ্রতিম সৌন্দর্য্য 'আছে। 
কামনার. পরপারে না গেলে সে সৌন্দর্য্য 

আস্মরদদন কর! যায় না। কামনার সঙ্গে সঙ্গেই 

একট! ঢঃখ আছে: এই €ঃণে জগতে গ্রাাকত 
জন প্রগীড়িত। একট দুঃখ ভতে নিষ্তার পাবার 

জন্যই তাদের ভীপনবাপী সাধন! চলছে। 

সনোর পথে দে সাধনাকে পরিচ।ঙগনা কবে 

সদি কেউ নাজর তঃগ দূব কবে, তরও জগব 

দুঃগের বেদনা ভার বুক জু থাকে; 

একেবারে দূর হয় না। অথচ সে দ্রঃগ 

ক!মনার হুঃখ নয় স্বার্থপবের 

ব্যাকুলত! নয়। বিশ্বে গ্রতি করুণার রূপে 

এই ভ্ঃখের শতদল ফুটে ওঠে। 

চুঃগ অমুতময়।র 'অমৃতত্তন্যের গ্রজ্রবণ। 

চতগ 

অন্বস্তি- 

তাই এষ 

নি'জর কা'মনাব দংশ্নজ্বাল! ভূল মাও, 

জগন্ধিতায় জীবন উৎসর্গ কর, দেখবে, জগতে 

হুঃখেব স্কেতু তো কোথায়ও নাই--আছে শুধু 

করুণা মমতা । বিশ্বজননীর প্র।ণে ওই বাথ! 

ও এক মহৎ ছুঃখ মন্মপীড়নে ভাব ত্িহ্য- 

সুরধাক্ষরিচ ক্ষরছে। যেখানে আঘাত, 

অভাচার, ভ্রান্তি, কলুষ সেখানে ছুঃগ নাট, 
আছে মেচ-ছল্ছল করুণ! মাত্র । ছুঃগ স্বার্থ- 

পরের, ভাস!_-এ ভাষ। পন্থু, সঙ্কুচিত, হঃখেরও 
সবটুরু সঠ্য এ ভ'ষায় গ্রকাশয়না। তাই 

যন, বলি, দুঃখে আছি, তখন বিশ্ব হতে 

নিযুক্ত হঈ, কেবল আপনর কামনা রচিত 
অন্ধ কারার মাঝে ম্বেচ্ছয় নির্ব।সিত হই। 

আর করণ। উদার মহৎ_প্রাণকে তা বৃহৎ 

সন্ধ্য ও লুনার. ২৫১. 

করে, অ।ঘতের বদলে আঘাত রুরার 

প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রেখে মহ আর দৈত্রীর 

ভিতর দিয়ে অতাচরের প্রতীকার করে। 
এই চোখ নিয়ে জগৎকে দেখ। এই 

তো সত্যিকার দেখ১এর মাঝে ফাকি 

কোথায়? অন্তায়কে অস্বীকার করছি ন/, 

বাখার তোড়ে জগন্টে বাস্তব" হঃখকে 

উড়িয়ে দেবার বিফল চেষ্টা করছি না__হা 

আছে, তাকেই স্বীকার করে তার যথার্থ 

রূপটা দেখতে চাষ্টছি। নিজ হতে ছুংখ 

পাই, 'আমি অপূর্ণ বলে, আর অপর হতে 

দুঃখ পাই, আমার ম।ঝে মমত| নাই (পরম 
নাই বলে। জ্ঞানের অভানে আমি হন্ধা, 

প্রেমের অভাবে আম গ্রাণগীন। তাই তো 
'আমার দৃষ্ঠ জগৎ আমারই স্থষ্ট কার|গার-_. 

তাতো কুৎগিৎ হবেই। কিন্ধ অপূর্ণ পূর্ণ 

য়ে ফুটছে, এই ক্রমসিকাশের জ্ঞান, আর 
সেই জ্ঞান হতে উদ্বেলিত করুণার নেদনা-- 

এন্ট নিয়ে জগাতের দিকে যে তাকাবে, তার 

চোখে সকল কালে! আলো হয়ে উঠবে। 

বলেছিলাম, চিরনুন্দরের কথা । এইভাবে 

দেখলে বুঝতে পারি, চিরন্ুন্দরের সঙ্গে 

জগতের বাস্তব 'অনুন্দরেরও একটা যোগ 

আগে গে। পিছনে চিরঙ্নদরের' দীত্তিমরী 

ভূ'মকা-_হার উপরে এষ্ট বাস্তব ৪ঃখ শোক-. 

অপূর্ণতার চঞ্চল নৃহা--এষ্ট দুটী জড়িয়ে নিয়ে 
সতা কি মধুব, কি স্থন্দর | চিরসুন্দরের মা/ঝ 

ডুবে যেতে চাই, কিন্ত আমি মহাসাগর হলাম 

বলে তো তরঙ-ফেন বৃদ্ধদের “সঙ্গে আমার 

কে।নও বিবাদ নাঈ। ওই ভঙ্গীটুকু ন! থাকলে 

ঘে সমুদ্বের মাধুর্ধ্যই থাকত না। লীলারই 
নিত্য, নিতোরই লীল!_-ছুয়ে (মিলে সত্য পুর্ণ 
ব্রহ্ম পূর্স্বরূপ | 

খঁ ই ষ্ঠ 
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একটা" মিসতরর্গ ্রশান্তি-'এ ও কাম্য 
খটে। - কিন্তু সে যে আছে, তার প্রমাণ কি? 

বেদাজ্ঞ বলছেন, “জগছে তুমি যাঁকে সব চেয়ে 

খলেরা-প্রমাণ মনে কর, তাই তারও গ্রমাণ। 

ঙে গ্রামণ চে।থে দেখা ণ্নয়--অপরোক্ষা 

নুভূতি। সে অনুভূতি বর্তমানে তোমার নাই 
“বটে, কিন্তু ধার! অনুভব কবেছেন, তারা 
'সাক্ষা দিতে গ্ন্তত। প্রমাণ বলতে তে! 

ছুটে। মাত্র -হয় চে।খে দেখা, নয়তো অন্মান- 

বলে আন্দ'জ করা। প্রত্যক্ষ নিশ্চয় অম্ু- 

মানের চেয়ে প্রবল । তাষ্ট চিরন্থন্দবফে 

গ্রতাক্ষ করতে বলছি তোমায়, যুক্তি দিয়ে 

ত| প্রমাণ করে কিহবে? তোমার গ্রাতাক্ষ 

না থাঁকে, ধাদের ছিল তাদের কথ বিশ্ব 

কর, সেই পথে চল--প্ষেনেব যান্তা যতয়োহইস্তয 

পারং, তমেব মার্গং তব নির্দিশ।মি 1” ভয় 

কিবীর? অভিনবকে লাভ করপার তীর 

ওৎমৃক্য থাক] চাই । যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, 

সে পণে এগিয়েই দেখ না, আমার কথা সভ্য 

কি মিথ্যা। যদি মিথ্যাও হয়, তবুও পবথ 

কর! 'তাভবে। এ পথটা যে মিথ্যা, সেট। 

গ্রম।ণ ভলেও অন্ততঃ একটা বিষয়ে তুমি 

নিঃনংশয় ভবে চা? 

0০8]; দে তর্কযুক্তিকে ফাকিবালী মনে 

করে। সে বলে, সতা আনিষ্কান করনি “হ1 

বীরেব মহ অজানার পথে ঝাপিয়ে পড় 

কুঁড়েমী নয়, গলানাজী নয়_-রে।' থাক! 
চই, তেজ থাক চাই।” 

যঃ গু কী 

সেদানগ বড 10120. 

দুন্দারর নিদান খুঁজতে খুঁজতে সতো 

এসে পড়েছি । বাস্তবিক দুঈ-ই এক। সতো- 

রও স্থিতি আর গতির রূপ 'আাছে। এই 

জগৎট[কে স্তরে স্তরে বুঝতে হবে, তবে এর 

গাদন [১৭শ নধ_৮ম. সংগা 

সৌন্দ্যার বিকাশ দেখতে পাবে। 

সে কণ।ট। বলছি । 

খষি পচটা স্তরের কথ! বলছেন। তর, 

গ্রণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ। এর 

একটার সার্বভৌম অনুভূতিতে "সৌন্দর্ধা 
স্ষুটতব ভয়ে উঠবে। সাধারণতঃ আমরা 
জগন্তের অন্লম্য় রূপ দেখেই খুসী। অধম 

যাঁকে "মব বলি জড়। ধর বর্ণরাগ 

আর ধ্বনব টৈচিত্রা--এ দুটোই পৌন্দ্য।1- 

মুভৃতির সঙ্গে বিশেষগাবে জড়িত। কিন্ত 
কিন্তু এই নর্ণগীতও তো স্থালর নয়-_ এর] 

ক্ষেপে 

ঞকে 

একট] ম্পন্দনেব্ অভিনাক্তি। গ্রাণ সেই 

স্পন্দন | যেখানে গ্রাণ আছ, সেখানে 

ঈড়েব মাঝেও একটা নবীনতা। উন্মুষি 5। 

হয়; প্রগন। থাকলে সব পুতি হয়ে ওঠে। 

তাহলে এষ্ট 'গ্রাণঠ ভল সৌন্দর্যোব আব 

একটা শ্ছুটতর রূপ । জগতে সর্ব গ্রাণের 
হীপা। 

নাইবে শ্রা!ণ, ভিভবে মন )--চিজ্ক!, 

কল্পনা, হর্'পষ"দর আনে(লন-- আরও কত 

কিছু! চলফুন্বপে এই মনোজগৎকে দেখ, 
সন্ভাকে, অন্দবকে দেখতে পানে । মনের পর 

(“জ্ঞ।ন--পাশ্চাত) দর্শন যাকে ধলে 76100- 
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7০5৪. সে 1১010955 যে কি, তা তার! ঠিক 
বলতে পারে না। খম বলেন--সে চচ্ছে 
ভূক্তি আর মুক্তি; উভয়ের সমনায়দৃষ্টিতে 
তানন্দ। আমাদের প্রত্যরগ্রহা জগতে 

বিজ্ঞান ক'চ্ছ প্রাণ তার মনের সমন্ব-. 

একের ধারা--ইচ্ছাশত্তি'র আনন্দম্পন্দন । 
সমস্তকে জড়িয়ে আছে অ।ননা-_-লীলার 

যা প্রদ্য়জন, নিহোর ঘা প্রাণ। আনল 

নিষারণ, 'অগচ সবার কারণ । আনন 

স্থন্দর, সুন্দরের জয় হে।কু। তাতেই সত্োর 
গ্রাতিষ্ট। | 

রি ॥ 
ক 



দেবী-স্তোত্র 
সি সি 

হে নিত্যে। "অক্ষরে তাস জননা আমার, 

তুমি স্বাহা হুম সদা, তুমি পযট্ক্কার | 

উদাত্তাহি সবব্ধপ! তুমি গো জন শী, 

ত্রিধা নাত্রহ্মিক' তুম 'অমৃনন্দপিণী, 
অধ্ধন।জাস্থি 5, বিতা। ও অনান্তুরূপা। 

পরম! জননী তুম গাপিতীস্বরূপা। 

ব্রাঈ'রূপে স্টি তু'ম করেছ ভুপনঃ 

তুমিহ বৈষ্নীগ্গগে করিছ পাপন, 

অস্তে তুমি তৌদ্রীৰ্পে কর5 ভক্ষণ, 

স্ষ্টি স্থিতি সংহারেব তুমিঈ কাণণ। 

স্টিকালে স্ৃষ্টিরূপা তুমিই জননি ! 

পালনে তুমিই পল আপন! আপ্নি। 

সংহাবরূপিণী তুমি প্র্য় সময়ে, 

নিজই নিন জীন তও কগন্মাষে ! 

মহ|াপদ্তা নং।নাফা তুলি মভান্বতি, 

মহ।সেধা মহামে।তা! বিরণ্ধ গুণাদি 

সকলি ম' তুম, সন তোমাতে স্থিত - 

মহ।দেদী, মহ্তান্ুরী তুমিই নাশ্চত। 

সত্বনজংতমোমনী ভ্রিগুণ। স্বরূপ! 

সবার প্রক্কতি তুমি, তুমি অপরূপ]। 

কলরানত্র, মচ।বাত্রি, মোহঝতি মার 

কি দারণ। রূপ মাগো গ্রলয়ে তেমার। 

তুমি শ্রী, ত্মি হ্বী মার তুমিই ঈশ্বরী, 

তুমি বুদ্ধি, শুদ্ধবে।ধ শান্তি শুভস্কগী। 

তুমি মাগো গজ্জারপা তৃমি মাগো পুষ্টি, 

তুমি ম, ক্ষান্তি আর তুমিই মা তুষ্টি। 

খড়গ, শুল, ধনুর্ববাণ, পঙ্খ, চক্র, গদা, 

" লগ্ুড়, মুদগব, সুণ্ড দশ অস্ত্র সদা 
দশহৃন্তে দশতুজ। দশ গ্রহলণ 

অন্তর শাসনতরবে করেচ ধার । 

তৃ্ন সৌমা, শৌম্যতলা, ভূমি সৌমা মা, 

তন সৌন্দ/ধাণ মাগো নানিক টপষা | 

ব্রঙ্গা, দেল, মএ্ুষয।দি পর ও ছপৰ, 

সকলব পূঙ্গা তুম তুমি পবাৎপংা। 

এ জগতে সদসদ্ যাত! কিছু ভেৰি 

সপ তুমি, হা সপান শক্তি মা তোমারি । 

অতএব নল তুম হে অখিলাত্মিকে, + 

(করূপে কি স্থণ আ।মি কবিস স্যোম।কে 

সৃষ্টি সত সংগবের কর্ড নারায়ণ 

নিদ্রপরবশ ত৭ গ্রভানে ধপন,__- 

তদুপ তোমাকে স্তব কবিবারে বল 
কে হবে সমর্থ মাগে।, কার এত বল? 

বিঝু, মামি ও ঈশান এই তিন জন 

তম! ততে করিয়াছি শবীর গ্রাণ। 

ভামল] সখন ম।গো। তোমা! ছড়া নই, 

তোমাকে করিতেন সামর্থা কার কঈ? 

এবংপিধ অসামন। মাচাত্য্যেণ দ্বার! 

এতাদৃশ তুম দেশী দয়। করে তব! 
হবয়ংট সংস্ত 5 হয়ে অনুর দুর্জয় 
মধুইঞ্টডকে মুগ্ধ কর এ সমর়ন। 

অর মাগে। জগতপতি পিষুঃব সত্বর 
নিদ্রাভঙ্গ কর, যতে তিনি অতঃপর 

তোমার প্রেরণ পেয়ে হয়ে প্রবে।ধিত 
দর্দাস্ত অন্থবন্থয়ে করেন নিহত | 

হর জী্নীচণ্তী হইতে। 
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ভোগের বস্ত থেকে গ্রাগমনঃ দূর ।কাই 

নিহাপদ | তবে যদি এমন ভয় য, সাধা হয়ে 

জার সংস্পর্শ আসত হয়, নইলে সমাজধার্থে 

বা সংলাবপর্ম্ে বাধে কিংলা নিজ্েব কামনার 

আভত্তিলশন মন নিনান্ত চঞ্চল চয়ে ওঠে, 

তাত মনকে যতদুর সাপা বিচাব দ্বাবা সংঘত 

করবেনভোগ কব! দ্বগেব পূর্বেও 'ষুমন 

নিব চলবে 'ইজীঁগেব সম ৪ কেমনি নিচার 

চলবে, সংধ'মর সনর্ক পাহারা থাকনে, যাতে 

ভনিধ্য্চ চিন্ধ আর লোলুপ ন! হয়। 'খমনি 

করে সশিচাব ও সংযত োগেই বানাব 

নিবৃ সমতা । ও 

পর 

ধক্ষণ নিজের ভিতব পুরুষকার জাগ্রত 

করতে পাবনি, ততক্ষণ নির্ভণও ঠিক হয়নি 
বলে জানবে। নির্ভরত! দৌর্বল্যের প্রাশ্রয় 

নয়-_ পূর্ণত্বের িংহদ্বর। আমার তিতর 
বতক্ষণ ঝামি (নন্দুম।জ্রও জে।র পাচ্ছি, ততক্ষণ 

যদি সেই -জোবকে কালে ন। খাট।উ, ভাঙলে 

আমান সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় ন। নির্ডবের 

উদ্দেশ্তই পুরুষপ্গানের সার্থকতায় অভিমান 

নিরসন নির্ভর নিষ্ষর্মার সাত্বনা নয়। 

সঃ 

জগতে ভালমন্দ বলিয়! কোনও গ্রিনিষে 

ছাপ দিও না। ভালমন্দ নির্ভর করে তোম'র 

মনের উপর | তুমি যদি ভাঁলচানে, সতদেষ্ট্ 

সকলকে গ্রচণ করিতে পাব, তবে মন্দও 

তোমার স্পর্শে ভাল তষ্টয়। উঠিবে। সংযত- 

চিত্ত মচ!পুরুষেব সংস্পর্শে মাসিয়া কাম প্রেনে 

পরিণ তঈয়াভে, এমন ছুঈাস্ত্েব অভাব নাই । 

ভাঁল্মানার হন্ব দৃক কন্দাি জগৎকে নিবপেক্ষ- 

ভাবে সহাঙ্গরূপে গ্রঙ্ণ করিতে শিখিলে 

সত্যলাভের পথে আর লাধ! খাকেনা। 

স% 

নিঃসঙ্গ ত৭। ইনি! চিন 

জগত কিছুই চাঈটবার নাই। সেঈ ভাবে 

বিংভোব হও. নাঁইরের উপকরণের অভাব 

আপনি ভ্রমণ: পুরণ ভইবে। নাইবে এক! 
এক! থাকাই নিঃসঙ্গ তওয়ার লক্ষা নয়। 

প্মাপন 

মনের কোণে নপিয়া যন বালে চিন্তার জল 

বুনিতেছ কেন? জাল ছি"ড়িয়। সিংহের মত 
বাতির তষয়া পড়! 

গু 

ভে।গের বস্তব সমন আসনে । কিন্ত 
ত।কে যেভে।গ কবতেই ভবে, এমন কোনও 

বাপ্যবাধকতাও যেমন নাই, তেমনি, ভোগ 

, করলেই যে. তোম!র সব গেল) এমন৪$ নয়! 

ভেগেরও কৌশল আছ, তার জগ্ত শক্তি 

চাই। সংযম সেই শক্তি নিয়ে আসে) আর 

অনাসক্তিই হচ্ছে ভোগের কৌশল । বাঁ 
ক - 
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হচ্ছে, ত। হয়ে যাচ্ছে, ভুমি ভার মাঝে স্থির 

থ।কতে চেষ্টা কর। 
রা 

এই বেদে পেয়ে এত আনল, 

উত্তিয়ের শখ এত মধুব। জানে, 'এট 

গোর বন্ধন কাঁটুলে এক 'একটী টিন 

জেমার সতত্রগু'ণ শক্তিশ।ণী হয়ে উঠাব। 

তম দেএগন মাত্র কয়েকটী গণাক্ষিশিষ্ট 

বন্দীশ।লায় রয়েছে। তবুও ওইটা চা? 
ঞ / 

রজার রাজ। তুমি! দ্বপ্ুবশে এস ভ্রমণ 

পথ নিজকে ভুলে গেলে চল্ৰ কি কবে? 

সান! নয়. সতাই যে তুমিই সংর্বগর। 

এ তো কল্পনা নয় সনি যে সণাখ্বরূপ - 

ভান।দিমধা্থ অননদবীর্যশালী তৃমি। জেডে 

দাও মার উ ক্ষুদ্র দেছের সংস্কাধ তাজ 

ঈ[ও যত সণ ক্ষুদ্র পাস্কাতের বিড 

ওঝ্ল্ তে একাল গণ্তীব্ধ করে ঘু'রয়ে 

মেরেছে আব ক? 

ৃ ৬ 

জবণ চাপাছে শেপ, এখন যা পেয়ছ 

জপাঁত্মক পাঞ্জো চা অ.ত ক্ষত এ কথা সব 

সমান |ন বেখ। তাশগে বউ [4য় পাণার 

ড্ ক্র অদা'লে | এটুকু পেয়েছ ঘি 

এক ক্স।ন্ফ পন ক৭) উহ পরব চেখে নড়ঞ্ষি নষ 

পান কি কান? এতটুকু ধণে বাখ।5 

পারন! -নেশী পেলে বাগণে কোপার 
রি এ 

সতালাভ ভিন্ন আন বস্ত চাইলেই তার চন্য 

ছুঃপ বাণাত দইতে হয়) আগার লে সওয়ার 

গরে হদিস্ত তা লাভ ছথ, তবুও শা রঙ্গা 

কণা বুল।পেক্ষ । রক্ষ। হলেও 
হা নয়ে চিথ 

ুটী হঠে আমর! কখনই. পর না। কিন্ত 

এন থে ছুঃগ কষ্ট পাক, তবুও মন অমা দর 

"ও কষুস্র নিয় নিয়েই মন্ত থাকতে চীয়-_তাব 

জগত পরের, হারে পথের কুকুরের মত, ঘুবে 

: ব্র়্ীয়-পরের উচ্ছি মেধ পন্ত পরের"ছ।রস্থ 

আরগাক 
% 

& 
2 

হতে লজ্জা! নোধ করেনা । এই.কি নাছুয 

হওয়ার সর্কতা? 
| 

আস্তরে তুর্মি মুতে! মহীয়ান্ কিন্তু বাটরে 
ব্যবহারে অণে।রণীয়ান্ হয়ে খাকবে। জনী, 

ও ভক্ত উভয়ে আগে বিদীত- শান্ত, 

ভাংন্তবিতাপরিশূন্য ছলে তবে তীণ মাঝে 
সচা ও ম্রন্দর [জনিয মিশে । গুরু চাঁন বিনয় _ 

রজত নয়। ভ্ঞ।নী কখনও উদ্ধত হনন।। 

্ 

তা 

ষ্টার ভাব নিয়ে থাকলে হুঙগীবৃন্ধি 
আমলেও চোবের মত প।লিয়ে ঝাণে, কেনন। 

জ।গ! ঘরে চুনীহয়না, কিন্তু আগাগোড়া, 

ভাব ঠিক রাশ চাঙ্ঠ। মন রলিয়ে'পাসয়ে, 

মঞ্জ, লুক আব. আমি ডষ্ট হয়ে সে খ।ক৭ 
_ এটা হচ্ছে ভাবের ঘব চুটী। শাহ গ্রকত 

সঞজ পন্থ! ঠচ্ছে তাগ। শুর আঅপাক বধ 

ধাদন। ছেড় চিবশাস্ত লাভ ত্য।গের 

উদ্দেশ্ত । ত্যাগই বথাথ ল!ত। 

(ক।নও মানু'ষণ কাছে কিবা বিষয়ের 

ক।ছে নিজকে ধরা দিও না। এমন কে|নও 

বাসনা নিজের ভ*র স্থান দও না যার ঞন্ত 

ভোসার সঠ্যলাতের পথে বাধ। ঘটবে। 

বাঙ্গরের বাধার চেয়ে অন্তুবর বাধ বেশী। 

(কন্ধ সগুলক আমর আগ তাড়াতে যা 

না, উ)চ বাইরে পদে পদে বিরোধ পটিয়ে 

দনিংসর ও দশের অপ্যান্তর করণ হই। 

রঃ 
নিগকে লালন করসার চেয়ে তাড়ন 

করবর ঝোৌকট।া বেশী অগ্য[ল করলে তবে 

আমরা ভে।গছংত) ত্যাগের হুখ হতে চির 

স্থগের পথে অগ্রপর ভন নিজকে আরাম 

দেওয়াগ হচ্ছ।ট। প্রকূ।তর হষ্টিংক্ষাৎ একটা 

কৌশশ।, প্রকৃত জারান [ক, ত। আমর 

জনি'না, তাহ চতুরতায় ঠকে যাই। 

৬০০ রী এ 



বাদ ও মন্তব্য 
ঠা 

আসাশ্র মসহবাচ্গ 

_ সারস্বত-মঠাধিষ্ঠ। তা শ্রীমং পরমহংসদেব দিগত 
 ঈউ অগ্রজ।য়ণ মঠ হইতে নঙগদেশ।ডিমুখে যাত্রা 

. করিকছেন। তিনি বর্তমান শ্রাগট্রেব অন্তত 

জগংসী গিয়াছেন। তথা হইতে শৌলপী- 

বাজার হইয়|__সন্দ্ীপ ও চট্টগ্রাম যাইবেন। 

..  তদনস্তর অগ্রহয়ণের শেষভাগে ঢাকা জয়.দব 

পুর সারম্বত আশ্রম যাইপন। হথায় 

কয়েকদিন নিশা কাঁরয়া ময়মনসিহে 

| অ।মিবেন। ময়মন'স*হ চহতে ভব্র'সন্মিলনীর 

পূর্ব কুনিল্ল। মখামগী আশ্রমে পনাপণ 
করিপেন। সম্মিলনীর আন্থ বরিশ।ল যাওয়ার 

স্চাপনলা আগ্ে। বারশাল হইতে খুপন! 

ভইয়। পৌষের শেষ সপ্তাে কালকানায় "থণ। 

কাওল়ায় আপিয়। তথা হতে পুবীধামে 

যাইবেন। 

নসেবাশ্র-মেজ বাতিক উত্সব 

আগনী ২৭: অগ্রহায়ণ শুক্রব।র অত্রতা 

সারস্বন্ মঠের অন্তর্গত শ্লরীগৌবাঙগদেবা শ্রমের 

,৪শ বাধিক উতলন অনুষ্ঠিত হষ্টবে। আমব 

সাধু সম্না।সী, ভকবৃন্দ, আর্ষাদর্পপণর গ্র।ঠক, 

অনুগ্রাঠক ও পাঠঞক্গণকে উক্ত উতৎনবে 

যে/গদ!ন করিয়! আনন্দ ধদ্ধন করিবার জঙ্ 

সদরে আহ্বান ও শিমন্্ণ করিতেছি। 

ভক্ত্লম্মিলনী 
আগমনী পৌধমাসের ১১৯) ১২৯, ১৩৪ 

ভারিখে কুমিল্লা ময়নমতী আশ্রমে ভক্ত" 

সন্মিলনীর ১*ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। 

স্পা গা 

আমর! আসামবঙলীয় সারণতমাঠর শখ! 

আশ্রমসমূ্র পরচ।লক, পৃষ্ঠপোষক ও ভক্ত 

গণকে সম্মেলনে যোগদান কারবার ভগ 

আপব।হন করিতিছি। * কাঞাঁকেও পৃথক পত্র 

দেওয়া হইল না। সকলেচ নিছানাপত্র সঙ্গে 

আনবেন। অত্রতা মঠাধিষ্ঠঠতা পরমাবাধ্য 

শ্রীমৎ পণমচংসদ্র এ সময়ে কুমিল্লা! ময়নামতী 

উন্তববঙ্গবাসী 

ভঞ্তগণ পোড়াদহে চট্টগ্রাম মহল ধরিয়া 

গোয়াপন্দ_ টাদপুর হয়! কামল! নামবেন । 

ষ্টেশন &ইতে আশ্রম পশ্চিমাদকে তিন মাইল 

দুর অবস্থিত। 

দেলপ্রাপ্তিসআ্ীকান্ 

শ্রীযুক্ত ঘনগ্ঠ।ম দলষ্টর মাগফতে বগুড়।- 
শ্রীঃগীণাঙ্গসেবাশ্রম নিয়পাখত অর্থনাধায্য 
পহয়.ছ।-- 

শ্রীযুক্ত কমলেশ্বর রায় ২৯, শ্রীযুক্ত ম্িম- 
চন্দ্র রা+ ১২. গ্রাম্য [ভক্ষ। _ ৬২. মুষ্টিভিন্ষ। -. 
৩।৯-_মেট ১২০ মাত্র । 

আশ্রমে অপস্থিত করিলেন । 

শাম হু গুব্রেনেন্ল ফটো! 

বহার! মঠ|ধিষ্ঠ।ত। শ্রীমৎ পরমহ'সদেবের 

বর্তমান সময়ের প্রতিক।ত সংগ্রঠ করিতে, 

ইচ্ছুক, তাহারা কলিকতা-₹২৫ স্কট্ূস্ লেন, 

শ্রীযুক্ত ন।লনীমোহন রায় মগশয়েএ নিকট 

অনুসন্ধান কার€বন। তাহার নিকট কেবি- 

নেট সাইজের ব্রোয়াইড. ফটো গ্রফ পাওয়। 
য|র-_মুল্য ১২ ট।ক।। উক্ত চিত্রের রেম/ইড 

এন্লার্জ মেন্ট ও .পাওয়! যাইবে--উহার দর 
পত্র লিখিয়া জানিতে পারা ধইবে। 
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কিমুনু: হাঃ ক্ুণলাস পন্েশ ৃ 

ক্িৎ নেন লসব আন । 

আহ নো! িত্রা্ুপ।লিতে ভ্ঞ | 

আক্ভিনিত্রআবভতা দাত ॥. 

হলে চেল আঅ,স্শ্ঙ্গাপকসঃ 

তে স্লত লাম্ধমানাম্ অহ্যমন। 

1 লো ল্খে। মধ্যমন্াালুততি জুল 

. ছা লুনানত বি পহ্যুশ্রমিচ্ম ॥ 

প্রত্র এক্ষে। নিমহ ভুদ্যাগো! 

আল পিতেল ক্িতবহ শশাস ॥ 

তালে পাশা আনে অম্াশি ছে 

আস।ধিপুত্রে বিমিন গ্রভীন্ত £ 
৮১০৫] 



অন্ধ্াহেও আলহ্যা ভলতা। আঅন্জদত্রা 

৬ তো হাঙ্গি ভক্র্মানো। ব্যস্বেস্্র 

আ্রা্থবহৎ নো লেলা নিজুলো স্কস্থয 

তজর্বহ+কত্াদবপতছো! অজ ॥ 

হের দাস পদতলে-_-বল দেব, কোন্ প্রযতন 

 সাধিব এখনি, কিম্বা পরে_-কোন্ কর্ম সনাতন ? 

হে বাসব, হে মরু, শোন সবে মিনতি করুণ-শ 

কর কৃপা স্বন্তি হোক্, হে অদিতি, হে মিত্রাবরুণ ! 

তুমি ছাড়া ওগে! দেব, বিশে কেবা আছে আপনার-_ 
আকুল হৃদয়ে ডাকি, হাপিগুখে চাহ একবার ! 

আস যবে যক্তভূমে, রথগতি করো! ন| শিগিল-_- 

তোমাদের সখ্য; ভুগ্রি শ্রান্তি যেন নহে একতিল। 

তোমাদেরি একজন হরিয়াছে মম পাপভার, 

পিতা যথ। শাসে পুতে ক্ষু্ধ হেরি তার ছুরাচার। 

দুর কর পাপ-ভাপ, ছিড় পাশ-দাও মুক্ত করি_ 

স্বজনের বক্ষ হতে পক্ষী হেন নাহি নিওসহরি | 

নিখিলের পুজাভাগী, এসো আজি এই গৃহমুখে, 

ভয়ে কাপে সারা তনু-_লুকাইব তোমাদেরি বুকে। 

হে দেবতা, রক্ষা কর--আদে অরি করিতে বিনাশ_- 

রক্ষ1! কর, যজনীয়, কুটিগলের ছিড়ে ফেল পাশ! 



একনাথ 
সার্চ 

জনারদিন খ্বামীর গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল 

না। কিন্তু তখ।পি একনাথই গুরুমেবার 

সমস্ত ভর গ্র্ণ করিলেন। আর একনাথের 

সেবা না পাইপে জন|নেরও মন উঠিত না। 
গুরুদেবায় শিধ্যেধ যে কি আনন্দ, পরণত্তাঁ' 

কালে একনাথ নিয়:লখিত ভাবে তাহ বাক্ত 

করিয়াছিগেন-_ 

“শিমের হৃদয় গুরুভক্তিতে "পরিপূর্ণ; 

দিবারার ঠিনি গুরুব নমগাঁন নিভোর। 

যদি গুরু দৃরাম্থবে চলিয়া যান, তাহা হবলে 

গঙ্ষিশ।নক যেমন গতুষ্জভাবে আহার আগমন 

প্রতীক্ষা করে, শি ও তেমনি গুগর পথগানে 

চ/ঠিয়া থাকেন। গুরু যণন কাছ থাকেন, 

তগন তাহার পানে চাঠিয়।, শিঘ্যের জগত ভূল 

হইয়! যায়। যে দেহ মনুষেব এত গ্রির, 

যাহ।র প|নাহার শিত্রাগ জন্য মাভষ এত ন্যস্ত, 

সে দেহও তাহার আছে কিন! সে বুঝিতে 

পারে না। পিঠামাত। স্পৃঃন্রন কথ। যে সে 

ভূলিয়। ধা্টবে, ইহ! আর আশ্চর্য কি? গুরু- 

সেবা যেন তাহার কাছ অথুতের মমুদ্রে 

অবগ|ছনের মত ॥ শীগুরুকূপ। কানধেনু- 

হরূপিণী, শিষ্য নিরন্তর তাহার অনু তধ।রাপানে 

পরিতৃপ্ত। গুরুর শ্রীচরণ যে ভূমিকে শ্রর্শ 
করে, যেবামু হইতে তিনি [নিঃশন গ্রহণ 

করেন, তাহাদের সৌভ।গো শিষ্ের মনে 

ঈধ্যার উদর হয়। পিতার: চেয়ে মাতার 

চেয়ে গুরু তাহার নিকট মমতার বস্ত, গুরু 

তাহার সর্বন্বেরও অধিক।” 

এটরূপে গুরুসেবার আনন্দে একনাণের 

দিদ যাইতে লাগিল! ক্রমে গুরুগৃছের সমস্ত 
কারের ভারই তাহার উপর আপিয় পৃড়িল। 
কৈশোর অশিক্রন করিয়া একনাথ এখন 

যৌ'নে পদণ করিয়াছেন। পণ্ডিত যুৰক 
পুত্র গ্রাতি ন্েহময় পিত! যেরূপ বাবার 

করেন, জনাদিন একনাথের প্রতিও দেইন্প 

ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহার অন্তর 

একনাথের প্রতি মমতায় ও গুভান্ধ্যানে যে 

কতখানি পূর্ণ ছিল, তাহ! বাহিরের নানভার 

দেপিয়াও অনুমান করা সম্ভব ছিল না। 

ত1%ার সনস্ত 'ধ্াযাম্ম সম্পদ তিনি একনাখকে 

দিয়া যাইনেন মঙ্কল্প করিলেন এবং তদনুলারে 

সময বৃঝিগনা তাহাকে সাধনাদিতেও নিযৃক্ 

কিনে লাগিলেন । গুরুর আদেশেনএকনাথ 

মধো মধো নিকটবর্তী এক পর্বতগুহায় গিয়! 

ধ্যানধারণাঁদ অভাস করিভেন9গ শিদ্যের 

কঃটুকু উন্নতি হইল, জনার্দিন তাঙ্ার দিকেও 

তম দু রা গিতেন এবং এট জন্য একনাখকে 

ম।বে মাঝে কঠে।র পরীক্ষা দিতে হইত! 

কখনও কণন৪ সমস্তদিন কাঙ্গকম্মের পর 

গন্ধ্যা/র নির্জন অণসরে গুরুদেব শিষঠকে শ্ইয়া 

বগিতেন__নানা 'তবালোচনায় ও উপদেশ 

রাত্রি কাটিয যাইত। ০৬ 

প্রীগুরুর কৃপায় ও উপদেশে 'একনাথের 

মনে আবার সে প্রাচীন দিষ্কাসা জ।গিয়া 
উঠিল। কিন্ত এই জিজ্ঞাসার মাঝে সংশয়ের 

আন্দোলন নাই, অন্বস্তি নাই-আ।ছে শুধু 

গুরুবাক্যকে সমস্ত হ্বদয় দিয়া বুঝিবার একটা 
8.4 
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আকুলত। | এই আকুলতঠাতে কর্দেধ সহিত 

কোন বিরোধ ঘট।ইল না, কিনব! একিট। 

কিন্ভৃতকিম!কর সধন করিবার আগ্রহ জদয়ে 

ভাগাইয়। দিপ,লা। একনাথ যেমন কিয়] 

শ্রীগুরুর সেনা করিঠেহিংলন, ভেমনি মেব! 

করিতে লাগিলেন) কিন্ধ ত/ছার অন্তর খেন 

কি এক অজ্ঞতভ।পে সর্বাদা ঈচ্ছি 5 €ইয়া 

রহিল। তিনি জানেন, তীহ।র কি করিতে 

ৃ হইবে ন! হইবে, তাহ! তাহার গুরুই জানেন। 

এই জিজ্ঞ।মার আকুল! (তিনিই জাগ[ইয়! 

দিয়াছেন, তিনি ইহাকে তৃপ্ত করিবেন। 

একট। দৃষ্টান্ত দিয় তাহার মনের ভা৭ বুঝ।ইয়। 

বলি । মনে কর, পিতা পুত্রকে যেমন প্রাণ 

তুল্য ভ!লব(সেন, পরও তেমনি ক।য়ননো- 

বাকো পিতার অনুকূল থ।কিয়৷ তীহ।র মেন! 

করে। পেত! পুত্রকে বলিলেন, “তো ম।কে 

একদিন অনুক জায়গায় বেড়াইতে লয়] 

যাইব| সে বড় শুন্দর জয়গ।।”* এট কগা 

গুনিয়! সুশীল . পুত্রের যদিও এক দিকে 

ওৎমুকট, উত্তেজিত হইয়া উঠে, পি 

আনবন্যক ব্যগ্রতাদ্ার। পিত।কে সে উত্তাক্ত 
করিতে চাহে না-সেক্গানে, পিত। তাহাকে 

শুতিশ্রত স্থানে নিশ্চয়ই লইয়া বাইবেন। 

তবে হয়ত কদাচিৎ ওত্নুক্যনহকাঁরে পিকে 
5 

জিজ্ঞ।স। করে, “বান, কবে সেখানে যাঠবে? 

গান|দদনকে 

-.1 সপ 

92 (৫ একনাথও তেমনি কখনও কণনও 

“বা, কিক 
এই গ্রশ্ন একাস্ত নি ভপ্থালের 

িজ্ঞ।পা করিতেন, 

লাভ হলে ?” 

ওতস্থক) ছাড়া আর কিছু ঘহে_আগন 

খু্গীতে পথ চলর ওদ্ধ্য ইতর মাঝে নাই। 

জনার্দন একন।ণের প্রান শুনিয়া! বিছু সলিতেন 

না, সম্্ে ত।হ।র দিকে ত।ক।ইয়। নূহ মুই 

হাসিতেন মা্র। 

্মাধাদপদ [১৭ বর ১ এ 
একদিন. জনার্দীন একনাণকে একা 

ঠিসাব মিলাঈতে দিয়া রাজবাড়ীতে চলিয়৷ 
গিরগ্েন। একমণণ নিজ্জেব ঘরে বসির 

হিসাব দেখিতে লাগিল্নে। এক পঈএর 
জন্য হিমাবে কোথায় গেল হইতে ল।গিল। 

বার বার উল্ট|ইয়/ দেখিতে 
লাগিলেন, কিন্তু ভুল নাহির হইল না। 
এক”]থও দৃঢ় পতিজ্ঞ, যেমন করিয়।ই হউক 
ভূল বাভির করিতেঈ হইবে। ক্রমে সন্ধা 
১ইয়! সিল, ভৃত্য ঘরে আলে! জালিয়। দিল, 
কিন্তু গ।পি একনাথেন ভু" নাঈ। এক 

একনণ 

গরঠর বাঁত্রে জন!দ্ন ফাবয়। অ|মিলেন, খে 
করিয়া জ!নিলেন, একনাণ ত।5।র ধরে বমিয় 
চিম।ব দেখিতেচ্ছেন। কৌতুছলী ভইয়া ঘবে 
গিন দেখেন, একন[গ নিশিষ্টচিত্তে বার বার 
হিম! উদ্ট/ইত্ছেছেন। | » ব্যাপ।র কি, বুঝিতে 
ত/হ।র 'পিলম্ব হইল ন|। কিছু একন!থ 
চিস|নে এত তন্ময় হইয়া পড়ি।ছেন, গুরুদব 
মে কথন ঘবে প্রণেশ করিয়াছেন, ত।&1 
জনিতেও পাবেন নাট । জন|দনও 'এক- 
নাগকে না ডাকিয়া ততার পিছনে ডাই? 

রাঠলেন। ক্রমে স্বর রাত্রে তিগ।বের 
ভগ ধর প'ড়ল। একনাণ অ|নন্দে অধীর 
১ইয়া হাততালি দিয়! বলিয়। উঠিগেন, এত. 
দ.এ ধর! পড়েছে!” ফিরয়াই দেঃখন, 
জিন দীডাছছা মুছ মুছ চাসিতেছেন। 

একণ্গ নিঃগির চপগণতভায় লংজ্জত চতলেন। 

তাহর মথ।য় হ।ত দিয়া 
এঠ এভক্ষা(ণেব অবধিশ্র।ন 

চেষ্টায় যেমন ঠিসাবের ভূঙট। আজ ধরিতে 

ভ]দর্ন সং.যচে 

বললেন, প্ব।বা, 

প|!পয়ছ, এননি অপিশ।ম চেষ্ট/য় যেদিন সমস্ত 

জী?নের ভুগট। ধরিতে পাঞ্জিবে, সেই দিনই 

সতে।র সাঙ্গাৎ পইবে।” 



$ 

৮5 ৯৬৬১1 

. খুরুদেষের কিণ। শুনি] একনাণের 

উৎসাহ স্থিউণ ন।ছিয়। গেল। তিনি-পর্বা- 

পেক্ষ। আরও কঠোরভার মন্চত তগস্। 

করিতে,লাগিলেন। সমর বুঝিয়া! জনাদ্দণিও 

তভাকে কাজকর্দ হইতে অপসর দিয়। সাধন 

ভঞ্জনেট (নিযু। কনিয়া র।খিলেন। নিজে 

সর্বদা, তত্ব লইছে পারিতোন ভাশিয়। দুর্গের 

মাঝেই 'একটা নিরিবিলি জায়গায় একনাথের 

সাধনার জন্গু একখানা কুটীব তুণিয়। দিলেন । 

খুকু আদেশে একন।থ এগানে দিনাবাজ 

ধানধারণায় নিষুক গ।কিহেন | এই সময় 

এক আশ্চর্বা প্াপার ঘটিত। খ্রতিণন 

একন।গ খন ধানে নগিতেন, তখন কে।ণ! 

উইতে একট! সাপ আপিয়। তাহ।র গলায় 

' প্যাচ জড়াইদা মার উপর ফণা ধরিয়| 

এ।কিত। আবাব দখন তীছ।র ধ্যান ভাঙ্গিত, 
॥ 

তখন মাপটী দীরে ধীরে চলিয়! যা্ত। 

ধানে সমিতেহ একনাগ একেনাবে বহাদ্তানৎ 

শুস্ত ভইয়! পড়িতেন, স্থতরাং সাপটা যে কখন 
$' 

হ[সিত আর কখন চলিয়। য।ইত, তাহ! তিনি 

ভ।সিতে পারিতেন না। দৈবাৎ একদিন 

এক রাখাল কুটীরে উকি দিয় এই আশ্চর্য্য 

বাংপার দেখিয়া চীংকার করিয়া! উঠে। 

তাছার চীংকারে সাপট।৭ ধারে ধীরে চপিয়! 

যার, 
এই 

অ।শ্চর্ধয ঘটন।র কপা একন।খ নিজে লিপিবদ্ধ 

করিয়া গিয়াছেন। 

একন।থের& ধা।নভঙ্গ হয়। 

ক্রমে জনাদর্ন বুঝিতে পারিলেন, এক- 

নাথের দিন পূর্ণ ভষ্টয়া অ।সিযাছে--এইনার 

তাহাকে বাচিরে পাঠ।ইতে হইতে ভইবে। 

একদিন বৃছন্পতিবারে গ্রাতু।ষে জনার্দন এক- 

নাথের কুটারে আলিয়া দেখ! দিলেন । গুর- 

বের এই অগ্রত্যাশিত' আগমনে একন|থ 
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নিশ্রি্ত হটলেন। জনন তাচাকে লইয়। 

দুর্গ হটতে গ্রায় ছুই মইগ দুরপর্ভাীঁ এক গছার 

" দিকে চলিলেন। জনার্দন এযানং কে।নও 

কথা বলেন ন।ঈ) কিন কিজ।নি কেন এক 

ন[দের মন এক অনিরবানী পুলকে ভরিয়া 
উঠিল, কে জানি কনে কানেত্তাহাকে বলিয়| 

গেল, "অজ তোমার শেষ দিন |” 
আ(দিধা একটা আগন 

বলিলেন, 

গুঠদ্!বে 

দেখ।ইয়। জনার্দিন 

এট আগমনে আমি দিদ্ধি লাত 

করিয়।ছিল।ম__এঈখানেই মগর্বি দরাতোয়ের 
সাং পইয়াছিল।ম । তুমি এট আসান 

মনি 

অলৌকিক কিছু দর্শন কর, ভয় পাও না। 

উপবেখন করিয়া প্লান করিতে গাক। 

যদি কেহ আসিগা তোমাকে কিছু কণিতে 

বলেন, তবে অমস্কে!চে তা পালন করিণে। 

অ।মি চণিলাম--তপে বেশী দূর যাষ্টৰ না 

নিকটেই তোমার ভগ্ত অপেক্ষা কারন ।” 

সনটী এতই রমণীয় বে, তাহ] দেখিব!- 

মাত্র একন|ণের হাদয় ভবে আপ্লত হয়া 

উঠিল। জন।্দন চলিয়। যাতে একন।থ 

মে আমনে উপবশন করিয়া গুরূপদষ্ট 

সাধনে গ্রাবুত্ত উইলেন ।* সেদিনকার ধানে 

তিনি যে শাস্তি ও তন্ময়ত। 'অগ্নভন কধিলেন, 

এমনটা আর এতদিন পর্য্যন্ত কে!ণ|ও করেন 

নই। % % & 

সস একন।থ দেখিতে পালেন, তাঁর 

সন্ুখে এক গ্রক।গুদেহ ভীষণ।কৃতি যন, 

তাহ।র পরিধ।নে সগ্ভে'্ধত রক্তশিক্ত গো, 

সঙ্গে ভীষণদর্শনা এক কুকুরী। এই অদুত 
ুর্ধি দেপিয়। একনাি চমকিয়! উঠিলেন, কিন্তু 

তখনই গুরুর আদেশ স্মরণ করিয়া আসনে 

স্থির হয় বসিয়া রহিলেন। যষন ভীষণকে 



ইঞ্জই, 

: ভীহাকে নান! বিষ: প্রশ্প করিতে লাগিল, 

তিনিও অবিচলিত থাকিয়া তাহার উত্তর 
দিলেন। অনশেষে সে তীহাকে কুকুরী দোছন 
করতে আদেশ দিল। একণাথ নিভীক হাদয়ে 

অগ্রসর হটলেন। হস! সকল বিভী:ষক। 
অন্তহিত হ্য়। গেল__মছার্ধ দত্তাত্রেয গ্রননন 

হান্তে ই্মুষ্টিত একন।থের সম্গুপে আন্তূতি 
ইঈলেন। মহর্ষি তাহাকে আশীলাদ কারয়া 

£,স্তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিছলন এবং ভ|গ- 

বতের একাদশ স্কন্ধের ব্য।খা! লিখিয়া জন- 

সম।জে গ্রচার করিতে আদেশ দ্িলেন। 

জনন দমন্তট লানিতেছিলেন। তিনি 

ছুটি অ।সিয়। একন।পকে বুকে ভড়াইয়। 

ধরিংপন, একনাথওড কৃতরুভার্থ ইয়া গদ্গদ- 

কণ্ঠে শ্রীগুরুণ বন পাঠ কারতে লাগিলন। 

চার পর ঠইতে একন[প যখন হচ্ছা তখন 

দত্রাত্রেয়কে দেংপতে পাইঙেন। একনাথ 

নিজে বলিয়াছেন, জাগবতেল ব্যাগ! রচনার 

সময় দত্তাত্রেয সর্বদা তীগ[র সুখে আি্ৃতি 
থকির। ত।হ|কে উদ করিয়াছিলেন । 

- যেদন্ত একনাথ গণ।্দনের আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়।ছি,লন, সহ] [দ্ধ হয়া | এক্ষণে 

ইচ্ছ। করিলে তিনি গৃছে ফিবিয়া যাইতে 

পারেন, অথব| অন্যত্রও চলিয়। যাইতে 

পারেন। কিন্তু একনাথের তেমন কোনও 

জারধানপ ৯ পণ বর্ষ--৯ম সংখ্যা] 
ভাবগৃতিব দেখ! গেল নাঁ।' তিনি আবার 
পর্বের মতই গুরুগৃহে আসিয়া গুরুসেবার় 

নিযুক্ত হুইলেন। জনাদিনও দ্বাদশবর্ষবা।পী 

মসত|র বন্ধন এক দিনে ছিন্ন রূ(রতে পারিলেন 

না।॥ কিন্ত তথাপি তিনি জানিতেন, এক- 

নাথকে ছ।ড়িভে হইবে, বাহিরে. আহার 

অনেক ক।ল আছে। তাঈ একদিন তিনি 

একনাথকে ডাকিয়া! আনিয়। তীর্থভুমণে 

বাহির হইতে আদেশ করিলেন। শুনিয়। 

একন|থের মাথায় যেন বজ্র/ধাত হইল। 
গুরুকে ছাড়িয়। যাইতে হইবে, ইছ| ষে তিনি 
কল্পন/ও করিতে পারেন না। তবুও তে! 

জনাদ্দন তাহাকে গৃহে ফিরিয়। যাতে বলেন 
নক । জীন।দর্ন জানেন, একনাথের শিক্ষ।র 

আর এক অঙ্গ এখনও বাকী রাঁহয়াছে। 
ঠিনি অন্বৈতঞ্ানে নিঠ্যতত্ব উপপদ্ধি করি- 

যাছেন, এপার লীদ'তস্ব জানিতে হইবে। 

তাঁচ(র ভূমিক।স্বরূপ এই শীর্ঘযাত্রার প্রস্তাব । 

কিন্ত জন।দ্রন যত্ট নলেন না কেন, একনাথ 
কিছুছেই গ্াহ।কে ছাড়িয়। যাষ্টবেন না। 

অপশেষে শিষাব।ৎসলো আবদ্ধ হইয়া গুরুদেব 

একটা মাঝ[মা(ঝ ব্যবস্থা কগিলেন। স্থির 

হইল, জনা্দনও একনাথের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় 
বাছির হুঈবেন। একনাথ তখন সানন্দে 

তাহ।র আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। (ক্রমশঃ) 



বেদান্তীর সংসার ও সাধন 

ঠে 

সংসারের সঙ্গে কি করে নিজকে খাপ খাঈয়ে 
রাখতে হবে, কি করে তাল সামলে চপতে 

হবে-_-এইটাই হচ্ছে দারুণ সমস্তা। সুস্কিপ 
হু্ছছ এই, মানুষ যেভাবে সংগারে জড়িয়ে 

।পড়েছে, সে তো অশুচি আর অপৈজ্ঞ।নিক 

হয়েছেই তার : ৰাধনট! পর্যন্ত আল্গ। 

'ছয়েছে। বেদাস্ত নলছেন, সংসার সথগ্ধ 

'তোম|কে ,অধা।তআপথে.।যাতে সচাধ্য করে, 

তাই কর--তার৷ .তোমার বাঁধা হতে যানে 

কেন? জগতে যা কিছু দেখবে, তাই 

তোম।কে সঙ্গোর পথে" এগিথে দেবে, পিছু 

টেপণে রথবে কেন? চণতে [গয়ে যুঠে 

হে।১ট্ খাচ্ছ, সেট।কে সিড়ি করে নাও | 

জন তো, এ.থবটায় যর্দ 'আগোন। 

থাকত, তাহলে আমরা ঢুকে পথম হং কিছুত 

দেখত পেতাম না; কস অন্ধাকা নদের মাঝে 

একদৃ:ষ্ট কশকঙগণ গসাস্ত তাকিয়ে থাকলেই 

সব িনিষ স্পই হয়ে গঠে। খুব ধ্যান পরে 

তাকিয়ে থাকতে হবে, তাহলে সবহ দেখ 

যাবে। 

ব্দোস্ত বলছেন, সংসারের যে সনস্ত 

বন্ধনে জড়িয়ে অ।ছ, যারা তোমাকে শাস্স- 

স্বরূপ দেখতে [চ্ছে না, একণার সম্মহেধী 

দৃষ্টি নিয়ে তাদের [দকে তাকাও দেখি, 

দেখবে, তোমার দৃঠিতে তারা স্বচ্ছ £য়ে 

'গেছে। ' সংসারের আবরণ শেদ করেও 

' তখন দেখবে-তাদের পেছনে আছেন ব্রথ। 
। প্রথম প্রথম 'এট। 'বাধ বাধ ঠেকবে, কিন্ত 

এস্জজযলে আসে সহ হয়ে আসবে। নজের 

জায়গাটী ঠিক রেখৈ, সত্য দৃষ্টি নিয়ে বিষয়ের 
দিকে তাকালে, সংসারের সকল জঞ্জাল 

একেবারে কাচের মত স্বচ্ছ ভয়ে যাবে- 

কছুতই আর "তোম|র দৃষ্টি আটকবে ন!। 

নেদ।ন্ত তাই বলছেন, আপন আ।সনটা ঠিক, 

করে নাও তাহলে সবই স্বচ্ছ ভয়ে যাবে, 

কেউ পাপা হবে না। এ অসম্ভব কিছু না। 

ঠিক ঠিক থান বেদান্ত বুঝে থাক, তার উপ- 

দেশ যাঁদ ঠিক ঠিক ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে 

গ।ণবকে কাচ করবে, এ আর কি বড় কথা? 

পথব ষে তখন তোর চসম। হবে গো+- 

তাতে দৃষ্টি বাধবে না, বরং সব প্সিনিষ আরে 

"পট দখা হাব । অগ্গণীক্ষণের কাছে সব 

বন্ধ দেখায়, দি বাধে না। 

দশ মণ দানা যদি হাঁহীর পিঠে চ।পিয়ে 

দাও, তাঁচল বেচাপীকে তার বোঝা বইঈতেই 

ভবে। কিন্ধু বঈতে তার কষ্ট হনে, তাকে 

শান্ত এ্রয়েগ করতে হবে) হাতীর পিট 

দশ এণ দন] চাপিয়ে দিঙ্লে সেটা তার পক্ষে 

কষ্ট মার অধস্তির করণ হয় দট, কিন্তু 

ওই দ!নাই যদি ভাতী পিঠে না নিয়ে পেটে 

নেয়, দশ মণ দ।না পেয়ে ভজম করে প্রীরের 

সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, তখন ওই আগের 

বেঝাট।ঠ হাতার পন্ষে শান্তর ভাগার হয়ে 

দাড়ায় ন। 1 নিশ্চয়ই । 

বেদ।স্ত বলছেন, তুমিও এমনি করে 

সংস।পের শোঝা তুলে নাও না কেন? *বাঝ। 

যদি ম।থায় তুলে নাও, তাহপে ভারে ঘাড় 
 ডেঙে যাবে 1' কিন্তু তকে যদি 'নজের 

' আঙীভূত করে নিতে পার, খেয়ে হজম “বহর 



ই$ | ্ 

ফেলতে পার, অর্থাৎ শোধাকে বাইরের কিছু 
মনে না করে তে।মারই একটা গ্রক।শ বলে 

মনে করতে পার, তাহলে স।ম। করে তু'ম 

চলে যাবে তোমার প্রগাততে বঝ1ধ। পড়ে 

না,-বরং আরও বেগ সঞচ॥ হবে। 

বেদান্ত যখন উপলব্ধি করবে, তখন 

দেখবে, এ কি আশ্চর্য -_-এই,যে ব্রঙ্গ তোমার 
দৃশ্য, ব্রদ্ধ অন্ন, ব্রন্দ পান, ব্রঙ্গ জীবন! 

জক্ষে(পলন্ধি হলে এ সব ঠিকঠিক দেখতে 

পবে। তে।মার অন্ন তখন ব্রংঙ্গ রূপান্তরিত 

হবে। ব্রন্দের দৃষ্টিতেই তে। জগৎ ভ।সছে। 
পেদাস্বীর দৃষ্টিতে জগত ব্রন্মময়। এ জগতে 

সকলহ যে অ'ম[র প্রিমতম _সকণপহ ব্র্গ। 

যে দিকে দৃষ্টি কিপা, সে দিকেই যে [তিনি 

সব্ত্র তার ড্এ।তিন্মু় দৃষ্টি - সমস্ত জগ যে 

ননগনক|নন! পেহ দেখ, বেদান্ত তোম।র 

ঝ।সন|র ঝু।ল কেড়ে |নয়ে আাল| বাড়াচ্ছে ন!, 

ধরং ক।মন। বাসণ। গুলে।কে 

চালালে তার! তে|ম|র পদ।নত হয়ে থাকতে 

ক্পারে, তারই পথ দোঁথয়ে দিচ্ছে। তুম 

[নঙ্দে ঝ।সন/ক।মন।র তাণে না! থেকে 

তর|ই তে।ন।র তাবে থাক্-এইট।ই ভল 

নয় কি? 

ধর. একটা ধেোড়া রয়েছে! কেউ যদি 

গিছে তার লেঞ্জ চেপে ধরে, তাহলে গে পা 

ছুড়তে থাকবে, দৌড়ে পাল।বে, সঙগে নঙ্গে 

শোকট।কে৪ হি'চড়ে নিয়ে যাবে। সেটা 
ক সহঞ্জ ব্য।প।র হবে, না ক।র পছনাসই 

হবে? কিন্তু সংসারের পোক নিত্য এই 

কাও করছে। বগনাক।মন! হচ্ছে ঘোড়।র 
নত। ম|গুষ ত[দ লের্র চেপে ধরেছে -মেও 

ম।চুযকে হি চড়ে নিয়ে চখেছে-ষদুর সব 

কন বছছে। বেধ।ভ বমছেন, ঝ/দন)হ 

ব্আহাদর্পণ 

বেনন করে, 

[বশ বলদ সংখা 

লেজ চেপে ধয়ো! না) তুমি প্রভু হও- 
অবস্থ।র দাস হয়ে! না) রাঙ্গা হও। জআত্ম- 
্বরূপেপলন্ধি করতে পারলে্ঠ তুমি গ্রতু--- 

নইণে নয়। 

কেউ কেউ বলেন, নেদস্থ যে ভাবে 

চিন্ত।শক্তিকে সংচত করতে বলছেন, ভাতে 

একট। প্রতিক্রিয়। হতে পারে নাকি? এই 

রকম একট। অন্বভ|াবক চেষ্টায় মন্তকে 
গ্রতিক্রিয়। টপস্থিত হয়ে মস্তি দূর্বল হতে 
পারে নাকি? 

না, ন|! রাম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত| হতে 
বলতে পারেন, ওতে দিন দিন তে|মার শক্তি 

ঝাড়বেই। দুর্বলতা আসষে কেন ?-_মঅমীষ 

শক্তি, অনীম বীর্য দিন !দল অন্ুতন করনে। 

তবে কি উপাছ্ছে তা হতে পারে, মে সম্বন্ধে 

দুচার কথ। ধলা দরকর। 

সকলেই হোক ব| অন্ত ষে সময়ই হোক, 

বেদান্তের উপাদঞ্ ম।ধন ঘন করতে যবে, 

তন আগে নিগঞকেে একটা অধ্ান্ত্রয় পরম।- 

শনাডুঁমতে এঙষ্িত বলে তাবন। করবে । 

এই "অবস্থায় যখন পৌছ।বে, তখন আর প্রণব 

উচ্চাণ করে! না। শথন চুপ করণে আর 

যতক্ষণ পার [চত্তেণ এ অবস্থ,) ধরে রাখতে 
চেষ্টা বরণে । ক্রমে দেন ও জগত ন্ 

আপনা হতেহ ফুট উঠবে। জোর করে ক্ছু 

করে৷ না-এমন (ক জের করে প্রণণ্জপও 

ন।। ভয় নাই, দেহজঞ।॥ আপনি কে 

আমবে। এহ অভীন্ত্র॥ ভাম্তে তোনদের 

ম।ঝে কেউ হয়ত আধ ঘণ্ট। থ।কতে পরবে) 

কেউ হমত ঞক ঘণ্টা, ছু” ঘণ্ট। ব1 তার £চয়ে 

বেশ সময়ও থাকতে গারবে। আজ যতখ|নি 

পরলে, দেখণ্ে, কল তর চেয়ে বেশকণ, 

গর । থিন |ধন সম বেড়ে হবে ভে 
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এমনি করে দিদ দিন তোমার আধ্যাঝ্িক 

শক্তিও বাড়বে। 

যারা প্রথম শিক্ষা, তার! আধ ঘণ্টার 
বেশী যেন এ্সাধনী অভ্য।স না করে --এই 

রামের উপদেশ। তার! কু।ড় প6শ |মনিট 

অভা।স. করলেই যথেষ্ট। অ।র যারা আগে 

আগে কিছু করে এসেছে, গাদ্র সাধনকাল 

আপনা হতেই বেড়ে যাণে। 

আমল কণা, আংধ্য।ত্মিক বিষয়ে যাদের 

মতিগতি আছে আর যার আগে এ মন্বান্ধে 

একটু 'লাধটু কিছু করে এসেছে, তারা গ্রথম 

শিক্ষার্গীর চেয়ে পেশী অনুভূতি তো পাবেই। 
তবে সানাদিন কাজকশ্মের মাবেও এই 

সাধনের চিন্তায় চিতকে যত নিশি ও উতনুক 

রাখতে পারবে, স।ধন।র স্ময় ততই বেশীক্ষণ 

ধরে ধারণ! হবে। 

আৰ এক 'কথ!। চিত্ত একাগ্র করে 

স্বরূপোপলবি করতে গেলেই দেখবে, একট! 

চা একট! চিক! মনে উদর হচ্ছে । খন এক 

তালে প্রণব জপ করতে থকনে আর সঙ্গে 

সঙ্গে মনে মে ঠিস্ত/টা লেগেছিল, তার সুত্র 

ধরে একেবারে তাকে শেষ করে দেবে। 

স।ধক যখন 'অনন্ভের শুদ্ধ অনুভূতি নিয়ে 

প্রথৰ জপ করতে থ|কেন, আধ্য।ত্মসিক সিদ্ধ 

লাভ করতে যখন শটিনি কৃতমংকল্প, তখন 

যদি চিত্তে কোনও বিষয়টিস্থ!র উদয় হয়, তা 

হলে সে চিন্ত/র এমন আভানমীয় পরিদর্ভম 

ঘটতে হবে, যাতে ভলিষ্যত্তে তা সাধকের 

বাস্তব বাবছারের-একটা দিগ দশন হয়। এগন 

মন দিয়ে রামেব কথাগুলো শোন। তোম!- 

দের মাঝে এখন এরকম হয়েছে কিনা জানি 

ন!, তবে কিনা জানবে, এ সন বাজে চিন্তা 

মনে উঠ বেই-_তারা সাধনায় বাধ।ও দেবে। 

০৪ 
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তখন রামের কথাগুলো তোমাদের কাজে 
লাগতে পারে। 

মনে কর, জপ করছ। জপ করতে 

করতে কোনও একট! ব্রিষয়ের প্রতি অনুরাগ 

না বিরাগের তাব “তামার চিন্তে উদদ্ঘ তল। 

এখন কথা হচ্ছে, একভাবে 'এক পারা পবে 

চলে যাচ্ছ; তার মাঝে একটা বাজে ভাব 

এসে. বিদ্প ঘট[পে, এ তো তাল নয়। তাহলে 

এই চিন্ত।ট। নিয়ে সোমার কি করা উচিত ? 

নিশ্চয়ই মন থেকে গুটাকে একেবারে নিম্ম লা 

করে উপড়ে ফেলা উচিত । 

একম।ত্র জ্ঞানেই এর উচ্ছেদে সন্ত৭। ধর, 

কমন করবে? 

মনে দ্রণার ভাব ঢুকেছে বেশ, এই ভ|নটা। 

ধরেই বিশ্লেষণ করতে থক, ওর মূল কারণট! 

কি) তা বেঝ। সন জায়গাতেই দেখলে, 

বিদ্বেষের মূল কারণ ভচ্ছে অনিগ্ঠা, ছর্ববলত!, 

দেহাত্মবোধ ইত্যাদি । এই সন ভাজ্ঞান বস্তি 

যতদিন খাকবে, তিন চিন্ত একাগ্রী করতে 

গেলেই নান! বাঁছে চিন্তা এসে বিস্ন ঘটাবে । 

এমন অবস্থায় রাম বলছেন, “এই সব চিন্তা 

গুলিকে নিশ্লেষণ করে জানসচায়ে তাদের 

উচ্ছেদ কর আর এক মনে গ্রণধ জপ কর। 

আর জপ করতে করতে নিজের মাঝে বীব 

ভব [নিয়ে এসে খুব তেঞ্জের সহিত: দুঢ় সংকর 

করতে থাক, তবিষ্যতে কিছুতেই এ সমস্ত 

ভানকে অ।র ঠা দেব না--এ সব স্বার্থচিত্তা 

পরাভূত করন করব!” এমনি বজদুঢ় 

সংকল্পেই তোমার চরিত্র গঠিত হবে, "আধা, 

স্সিক দৃষ্টি তীস্ক হবে। আর এই রক্ষম 

একটা আধ্য।খ্মিক শক্তি চিন্তে সঞ্চিত গাকলে 

সংস।রে চলতে ফিরতে, কাজকর্ম করতে 

তোকে কোনও বেগ পেতে হবে না। 

ধর, একট! বাজে তাব চুর করতে তোমার 
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অধ ঘণ্ট1 লাগল। প্রণধ জপের সঙ্গে সঙ্গে 

বিপরীত ভাবন! দিয়ে একট! কুভ।ব নিঞ্জিত 

করতেই তোমার লকটুকু সময় কেটে গেল 
জার দিন যেন অতীন্সিয় ভাব ধারণ 
করবার সময় হল ন|। তাতে কোনও দুঃখ 

নেই, সেদিন যদি অশরীন্তরিয়ের অগ্ুভূতি না 

পেলে, তার জন্ত ন্যস্ত হয়ো না_-আর এক 

দিন নিশ্চয়ই তা পানে । একট। কুভাব জয় 

করে যদি সেদিন চিন্তকে দৃঢ় করতে পেরে 

খাক; আর সারা জীবন ধরে এই ভাবটাকে 

ভা করবার শক্তি খদি সঞ্চয় করে থাক; 

তাহলেই খুব হল বলতে হবে। কেননা 

তোম/র আঙঈক।র [চত্তশু দ্ধ তো ভবিষ্যৎ 

সাধনারই অন্ুকৃ্ হবে। এমনি করে তোম।র 

* চরিত্র গৃঠিত হবে, আধ্য।শ্মিক শক্তি দিন দিন 
ঝড়বে। তখন একা এত! ছক আর না 

'ছোক, তার জন্ত ভেবো ন।। অনেফ সময় 

অনুভূতি লাভের জন্য 'তিরিস্ত ব্যস্ততাই 

অনুভূতির পক্ষে ঝ1ধ। হয়ে দাড়ায়। 

রি ক হয়ত্ব বলবে, "মশাই আমরা চিত্ত 

£ সি করবার কৌশল জানতে চাই, কি করে 

ভ্বগবান পাওয়। যায়। তার একট! পথ জানতে 

'চাই-বই পড়তে ব| বক্কৃত। শুনতে চ।ই না” 

০ আব্মাদপণ [ ১৭ বধ-- নম সংখা! 

এরা ভুল করে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 

তোমরা ভগবান পাচ্ছ না কেন? চিত্তস্থির 

করবার পক্ষে তোমাদের বাধা কি? অবিষ্ঠাই 

বাধী। অবিচ্ধ। কি ?-__সংশর, হতাশা, সং- 

স।রচিন্তা, কুসংস্ক!র-_এইগুলিই তে। অবিচ্ধ। | 

এই সমস্ত কুগ্রবৃত্তিতেই তো তোম!র পথ 

আটকে রেখেছে। শ্রদ্ধার অভাবই হচ্ছে 

অবিগ্া। ক্রন্ষক্মৈক্যে যার বিন্দুমত্র সংশয় 

নাই, তিনি সর্বদাই সমধিস্থ। অবিশ্ব।স 

আর হতাশাই তে। তোম[র মনকে চঞ্চল করে 

রেখেছে-_িশ্বাস করতে পারছ না বলেই তে! 

ঘুরে মরছ। থে নগর পাঠ করে, তব অন্- 

সন্ধান করে, আচার্য্র কাছে তত্বনীম।ংসা 

করে নেয়, সে দীরে ধীরে সংশয্ধ হতে নিজকে 

মুক্ত করে-তার হতাশ। দূর হয়ে যায়। 

অধিশ্বধমী বদি চোর্ বুজে ধ্যান লাগিয়ে বসে 

থাকে, আর সত্যান্বেধী ধদি তা না করে 

কাজকর্ম করেও বেড়ায়, তবুও জানবে, 

অবিখ।সীর চেয়ে সে শ্রেষ্ঠ । বিশ্ব(সীর সাঁধ।- 

রণ অবস্থ। অবিশ্ব(দীর অতি অসাধারণ অবস্থার 

চেয়েও বড় বলে জানবে ।& 
৮৮৮০ ররাররারররররারারারররারারাররাররারররররারারররারাররাজররর 

* স্বামী রামতীর্থ (স্তান্ফ্রান্সিক্ষো, আমেরিকা, 
»-জীনুয়ারী, ১৯৬৩ ) 
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এইক্ষণ জামর| জড়বুদ্ধিশম্পর 'ও দেহাত্ম- 
বোঁধপ্রধান বিধায় এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উদয় 
হইতে পারে যে, যখন-_ 

যগ্যদাচরতি 'শেষ্টস্তত্বদেবেতরে! জনঃ | 

স ষপ্রম।ণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্তৃতে ॥ 

তখন শ্রীভগবানের এই পরদারাভিমর্যণের 

অন্তনিহিত তাৎপর্য কি? 

ভীধর স্বামী বলিতেছেন-_ 

গ্ননু বিপরীতমিদম্। পরদ।রবিনোদেন 
কন্দপজেতৃত্বগ্রতীতেঃ | মৈনম্। যোগমায়া- 

: পশিতঃ1 আত্ম- 
' গ্বাসলীলার অগ্তনিহিত / রী 

ভা রামে।হপ্যগীরমত। সাক্ষাৎ 

মন্গথমন্থঃ | আত্মহাব- 

। ক্ক্ধসৌরুভ ইত্যাদিযু শ্বাতন্্াভিধান।ৎ। ওম্মা- 

দ্রাসক্রীড়।বিড়ন্বনং কামবিজয়খ্য।পনায়েত্যেৰ 

তম ।” 

শ্রীমৎ বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 

শরমণমিদমাস্তরমেব নতু বাহামিতি জ্ঞাপিত! |” 

যে।গে জীনাত্মায় গরমাত্মায় যতপ্রকার 

, মণ সন্চব, ব্রজে রাসলীলায় গে।পীগণের সঠিত 

ূ শ্রীতগবানের তত প্রকার রমণ হইয়াছিল। 

এ রদণ *মাস্তর রমণ।” প্রাকৃত কাম: 

কলুষিত টছিক শঙ্গসঙ্গ নহে। তগবান্ 

পূর্ণকাম_তিনি আত্মরাম। পৃথিবীতে 

কিছুই তাছ।র কাম্য নাই। 

ন নে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাগুব্যং ধর্ত এব চ কর্মুণি। 

জ্ীভগবান জগতের অন্তরে বাহিরে, 
কার্পাপ়ের সহিত বস্ত্রের সম্বন্ধের বয় ওত- 

প্রেত রহিয়।ছেন। ভিনি পূর্ণকম। সুতরাং 

সিদ্ধগে।পীগণেব 'জন্মগ্রহণহেতু অ্রেত।যুগের 
লব্ধ জ্ঞান স'ময়িক ভবে মায়।চ্ছন্ন হইলেও 

পরে কাত্যায়নীব্র সিদ্ধিতে তাহাদের জীবাঘা 
মায়।মুক্ত হওয়য় জীবভাঁব চলিয়! গিয়! মাত্র 

শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা হইয়! স্ব শ্বরূপে অবস্থান 
করিতেহিলেন। «“অরীরমৎ” অর্থে জীবাখু।কে 

পরম।ত্মাঁয় রমণ করাইয়াছিলেন বলিলে ইচ্ছাই 
বুঝিতে হইবে যে, মায়ামুক্ত আম্মা নিজে 

নিজেতেই রমম।ণ হই"1[ছলেন। 

পুরাণকার এই জীবাগ্মায় গব্দত্ময় কি 

প্রকারে রমণ তইয়।ছিল, তাহ! বলিয়াছেল-- 

এবং পরিষণ্গ করা ভিমর্ষ- 

লিঙ্ক যার।মবিল[সহাসৈ:। 

রেমে রমেশো ব্রজন্ন্দবী[ভ- 

ধর্থ।ভকঃ ১৮৮3 ॥ 

_ আদর্শে বালক হেকপ'নিঞ্ গ্রতিবিষ দর্শন 

করে, তজপ মায়।মুক্ত পরম।হবরূপী শ্রী 
শিলের প্রতিবিষ্শ্ববূপ গোর্গাগৎ ণকে দেখিতে 

লাগিলেন। 

ইহ! যদ্দি দৈহিক কন্দর্পলীল।ই হইত, 

তবে কেহ কেহ বনমাঝে শ্রীকৃষ্ের সহিত 
মিলিত হষঈটল আর কেহ কেহ ব1 ম্বামীহার। 

গৃহে আবদ্ধ রহিল কেন? তাহাদের নিষ্টট 

কি ভগবানের যোগম।য়) পরাভূত হইল ? 

সত)ই কি গোপীগণ তাহাদের তৌতিক 
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শ্রীতগবানের সহিত 

ননগাঝে মিলিত ভইতেন? এ প্রশ্নের কে 

উত্তর দিবে? 

তাহ; বিশ্বাম করিবে? তত্বদশী মহাপুরুষ 

অমুময় জড়দেছ লইয়] 

একমাত্র অবগত যে, শ্বাসলীল। প্রাকৃত জগতের 

হঠ$ 

 শায়িত। 

কামসাধনীভূত লীল| নহে । যেমায়ায় মুগ্ধ 

হইয়া! মানন স্বামীন্ত্রী পুর আশ্বীয়পগন ও 

শাক্রমিত্রকে বিভিন্ন ভাবে দশন করে এবং 

দেহাত্ববুদ্ধি ভিন্ন দেহাতিপিক্ত মাত্বতত্ব 

উপলব্ধি করিতে পারে না) দেহই জী দেহই 

পুত্রজ্ঞানে মোহিত হঈম। থ।কে-_-সেঈ মায়ায় 

মোঠিত হইয়। ব্রজণাপিগণ জীব।আ।পরিত্াক্ত 

স্থল অন্নময় দেহ “স্ব্বপাস্থাবস্থিতান্” দেখিয়া 

মনে করিতেন যে, পত্বীগণন তাহাদের শনায় 

দেচাতিরিক্ত বস্তর দেহত্যাগানস্তর 

দেহে পুনঃ প্রবেশ কর! জড়চক্ষে তুঃসাধা বো 

মাত্র। 

্ু ভিন্ন ধারণা করিতে না পারায় 
উই আনে হয় 

" হইলেও প্রকৃতপক্ষে উতা কিছুই নঙে । যে 

সমস্ত গোপী ইচ্ছাঁসত্বেও রাসে যোগদান 

করিতে অক্ষম হঈয়া ছি“লন, র/সমগুলনিতা- 

রিলীগণের সংস্পর্শে তাহাদের কৃষ্প্রেনের 

উদয় ভষলেও, ত|হা চন্দ্রের তুলনায় খগ্চে।ত 

তবুও যদি হামাদের জড় বুদ্ধি জড় 

যে, ধাহার স্মরণে পন্মরগরল খণ্ডন” হৃইয়। 

গায়, বাহার তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট হয়-__সেঈ 

শ্রীভগবান পরদারাভিমর্ণ করিয়াছিলেন, 

তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে, শ্রীক্চঈ এক- 

মাত্র পতি এনং জগভেব যাবহীয় জীব তাহার 

পড়্ী। তাহাত্তে কামে হউক, ভয়ে হউক, 

॥ স্েছে হউক, যে কোনও এক 'াঁবে মনোলয় 

করিতে পারিব্েই নর্থাৎ শ্রীকৃষে ইৈতজ্ঞান 

সমুতপন্ন হইলে মুক্তিনাত্ভ হইবে। তা 

জকগগবান বলিয়াছেন. 

মনোলয় 

আর জড় জগতর কেইবা 

২৬৮. 

গঅপি চেদসি সর্বেভ্যঃ প।পেভ্যঃ পা পকৃত্বমঃ। 
সর্বং জ্ঞনগ্রবেনৈব বুঙ্গিনং সম্তর্ষ্যাসি ॥" 

এই লীল! নিতালীলা। 

শুধু অন্গ 'অমর!-__তাই স্ুলৃষ্টিতে সে লীল। 

দেখিতে পাতি না। 

ইহ কৃষ্ণলীল | 

তৃতীয় নেত্র বিক- 

কঁশিত হলে বুঝিতে পারা মাষ্টনে যে, রাস- 

লীল। এখনও নিহা হইতেছে._সে মধুর 

মূরলাধবনি এখনও মহ।মন্মগণান্ত্র সকলকে 

ডাকিতেছে,_এখনও মপুৰ শিক্জিত হইতেছে। 
শুধু আমাদের নে প্রাণ নাই, হাদয়ে সে ভাব 

নাই। এ লীপ! শুধু এই সপ্তসমুদ্রনেতিত 

পৃথিদীতে সীমাবদ্ধ নে । অনস্তকোটী গ্রৃ- 

প্রতি দ্বাপরে 

ইত! সর্দাত্র প্রকট হইয়া থাকে । জীবাম্মা- 

রূপিণী গে।পীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিক! শ্রীভগবানের 

শক্তিন্রয়ের অন্ুতম! হলাদিশীশক্তি । যখন 

জীবের ব।সন।কামন& কিছুঈ থাকে না, তখন 

জীবের আর শক্তির গ্রায়োজন কি? তখন 

বাহার পক্তি, তাহাতেই লীন হয়। ইহাই 

রাধ।কৃষ্ণের অচিস্তা ভেদাভেদতত্ব । 

নক্ষাতে ইহ। নিতাই ভটতোছে। 

প্রীশ্ীবাধকৃষ্ণতত্বে সমস্ত তন্বের বিকাশ 

হইয়াছে। নিয় অধিকাবীগণ আ্ঞানবিহীন 

5ওয়ায় এ তত্বের অধি- 

কারী ন! হইলেও বাধা- 

কুষ্ণবিগ্রতের সেব! কবিলে ত্বাঙারই গ্রসাদে 

তন্থের দিকে অগ্রসর হঈতে পারে ও ক্রমে 

তাভাঁদেব মনোলয় হয়। সাধক রাধা প্রেম 

লক্ষা করিয়! সর্ব গ্রগমে দদৃগুরুর আশ্রর গ্রহণ 

করিবেন। সদগুরু বলিতে শুধু সিদ্ধ দ্যক্তি 

নভেন। সিদ্ধ হইলেই গুরুপদনাচা ভন না। 

পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষকতা করা যায় 

না| গুরু বলিতে তাহাকেই রুঝিব,..ধিনি 

স্বীয় জান।লেকদ।র! শিষ্যের অজ্ঞান!দকর 

সদগুর কে? 
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বিদূরীত করিতে, সঙ্গম। সিদ্ধিলাভের পর. 

ব্্গবিগ্াদান ভগ1দ।দিষ্ট হইলেই গুরু হইবার 

ক্ষমত! হয়। এতাঢ়ণ বান্কির দর্ণন ও কৃপ। 

ল।ভ এসান্ব ভাগাসাগেক্ষ | তীছাদের দর্শন 

ছুললতি দলিয়ীই শাস্থে তাহাদের নিকট দীক্ষ। 

গণের পাবস্তা তন । 

. প্লে সর গুরুণার্ সকুংসঙ্গ উপস্থিতে। 

তদনুজ্ঞ। যদ] ওরধ। স দীক্ষাণাসনে। মঙান ॥ 

গ্রামে বা যদি নালণো ক্ষ ্ েবা দিবসে নিশি 

আগচ্ভতি গুরু দৈনাঁং সদ! দীক্ষ। তদাজায়! | 

যদৈপেন্ড! তদ! দীক্ষ' 'গুরোরাজ্ঞ(নুসারনঃ | 

ন তীর্থং ন ব্রতং হম! ন ম্ননন জপক্রিয়।। 

দীক্ষায়াঃ কারণক্কিস্ক স্বেচ্ছা গ্রাপ্তে তু সাগ রৌ। 

সদগুরুর নিকট দীক্ষায় কালাকাঁল ন।ই, 
ছ।নাস্থান না । তীঙ্গার ঈচ্ছা হইলেই দীক্ষ। 

লইবে | সচবাচন পূজা ভা্চনার পর গুরু 

দীক্ষা! শ্মি। গাডকেন। উচা ধু শিষোধ 

চিত্তগুদ্ধির জন্য।| কিন্তু সদ্গুরুর এ সব 

কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি যে স্থানে 

শিষ্যকে মন্ত্র দান করেন, সেস্থানই তীর্থে 

পরিণত ভয় । যাঙ্াকে শিষ্য স্বীকার করেন, 

তাঙার স্বর্গস্থ পিতৃপুরুধগণ ক্আানন্দিত হন। 

কারণ তাহারা জানেন, সদৃগুরুর শিষ্য হইলে 

মানবের তিন জন্মের ভিতর যুক্তি অবশ্রস্তাবী। 

জগনগুরুর নিকট দীক্ষিত হবার ভাগা 

পাইলে মুক্তি যে এক জন্মেই হুইয়া থাকে । 

পিত! বল, মাত! বল, স্ত্ীপুত্র বল, ভ্রাতান্্ী 

আত্ীমন্বজন যাহ|ই বল না কেন, গুরুর গ্ঠায় 

বন্ধু আর নাই । তাহার নিকট শ্রুত একটা 

বের বিনিময়ে বিশববক্ষ।ও দ।নেও তাহার 

ধণ শোধ হয় না। তিনি আমদের হাত 

ধরিয়া আলোকময় চিরশাপ্তিনিণয়ে পৌছ।ইয়। 

পেন তিন আমদের বুঝ|ইয়া দেন যে, 

ননোলয় ৬৯ 

আমদের এই ছন্নছাড়া জীবনের উদ্দেগ্তবিগীন- 
তাই একমাত্র হুঃখের করণ। তিনি আমা- 

দের বুঝ।ইয়! দেন যে, জীবনের প্রভাত হইতে 

সন্ধ্য! পর্যাস্ত এক ধাবাবাঠিক ঠুঃখেব ভিতর 

ফাকে ফাকে সুপের্রশ্মিপাত যদি বা তয় 

থাকে; তবে সে আষাট়ের ঘন ঘেঘবিচ্ছেদ- 

নিঃস্যত মৌরকবের হায় ক্ষাণক। তীহারই 

কপ।় হদয়ঙ্গম হয় যে, ফেখান হইতে আসি- 

য়াছি, সেকঈখানে্ট য|ইতে হষ্টবে -উর্দ্বাসে, 

সঙ্ঘ ভেদ করিয়া, বাহিরের আপাতরম্য ষ্ঠ 

ভ্রক্ষেপ না করিয়!, ভিতরের রিপুনিচয়কে 

চোখ রাঙ্গাইয়!,-- এই দেহ, "যাহ! আমাদের 

সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর ফিরিতেছে, তাহাকে দূরে 

ছুঁড়িয়। ফেলিয়া। আমাদের অজ্ঞঠনে একাস্ত 

ব্যথিত হয়! তিনি দৃষ্টির দ্বারা, শ্বাসের দ্বারা, 

চিন্ত। কিংবা স্পর্শ গ্রভৃতি উপায়ে শিষ্যে শত্তি- 

সঞ্চার করেন! যে শক্তি হয়ত কত শত জম 
স|ধন! করিয়া কত পাহাড়পধ্বতে কঠোর 

তগ্স্ত। করিয়! অর্জন করিয়াছেন, সেই শক্তি 

শিষ্যে সঞ্চারিত করেন! শুধু তাহা নহে।, 
শুধু শক্তি সঞ্চার করেন বলিলে কিছুই বণা 

হইল না । তিনি শুধু শক্তিসঞ্চার করি 

ক্ষান্ত হন না; সময় বুঝিয়া' স্বীয় জ্ঞান ও 
শত্তিগ্রভাবে শিষ্ের প্রারন্ধ আকর্ষণ করিয়া 

ক্ষয় করিয়! দিয়া শিষ্যকে অগ্রসর করিয় 

দেন্। প্রকৃতপক্ষে গ্রারন্ধের ফলই আমাদের 

জীবন এবং ইহার উপর স্বয়ং তগবানেরও হাত 

নাই । কারথ তিনিযে কর্মের ফলদ]ত! -. 

সে যেরূপ কর্মহি হউক | কিন্ত যখন "ভগবান 

গুরুরূপে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন কিংঝ 

মন্সষ যখন ভগবানের স্বারপ্য লাভ করে, 

তখন ভাঙার সে ক্ষমতা হয়। প্রারবক্ষয়। 

একমাত্র সদগুরুর কৃপাতেই স্বইয়া থাকে। 

গুরুকপাই তৃগবত্কপ1। 
হজ 



২৭ 

এইক্ষণ প্রারব কি গান্ধং উহার প্রভাব 
মাননজীননে ফি গ্রকার ক্রিয়।শীল হু ও 

সদগুরুগ্ধ কৃপায় কি গ্রকার গ্রার্ধ ক্ষয় হয়, 

তাহা দেখিতে হন 

স্থষ্টির প্রারস্তে প্রক্জীপতি যজ্ঞের সহিত্ত 
শুজা স্থষ্ট করিলেন। তিনি ধনী, ' দরিপ্র, 

০. প্লীজ, ২ প্রজা, জ্ঞানী, 
প্রার্ধ কি এবং ২. এ পিং 

রেজার ধাবই. ছুতি ক্ষরিঙেন। 

রর কিজ খু ক্থষ্টিতে বৈষ্মা 

হুইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান 
:ছ্লিয়াছেন সে, স্যষ্টি জনার্দি__ 
এ অব্যক্ত দবাক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ, গ্রভবস্তাহরাগমে 1 

ক্কাজ্রাগমে প্রলীয়স্তে তন্রৈবাবাক্রসংজ্ঞকে ॥ 

&. তিনি. কল্পের গ্রারভ্ভে গ্রাজ প্রক।শ 

করেন ষাত্র। প্রজাগণ তাহাদের সঞ্চিত" 

কর্মধাতঃ স্ব খ্ব অজ্জিত স্থান অধিকার করে। 
কারেই শ্রীভগবানের স্ষ্টি অর্থে কলের পর 

প্ুনঃগ্রকাশ বুঝিতে ভবের এইরূপ কত 

কর হরত আনরা নিদ্রিষ্ক ছিলাম__মান।র 

ক্ষলরস্তে কম্মের নোঝ। পৃষ্ঠে ধরিয়া কেবণই 

ছুটিতেছি। ছুটিতেছি আমর অতীত জন্মের 
কম্মীাকল ভোগ করিবার নিমিত্ত। শান্ত 

ঝলিতেছেন-__.. বর 

_ পুরাধীত। যা:বিদ্যা পুর1 দ্র মনমূ। 

পুর! কহানি' কর্ম ণি ভাগ্জে ধবৃতি ধাবতঃ ॥ 

যত্র মৃত্যুর্যতে। হস্ত। যত্র শ্রী ধত্র সম্পদঃ | 

তত শত স্বয়ং যাতি প্প্েঘ্যমা*ঃ আকর্ম্ভিঃ ॥ 

ভূপূর্বং কতং কর্মা কর্ত।রমন্তৃতিষ্ঠতি 
যথ! ধেনুসহম্রেধু বংসো বিন্দতি মাতরম্ ॥ 

অর্থাৎ ূরব্বজগ্যে যে বিছা! স্রঞ্জিত হইয়াছে, 

যে ধন দান কর! গিয়]ছে,,বাহাকে হত্য। কর! 

অ(।)দপণ [১৭শ-নধ -৯ম সংখা! 

গিয়াছে, বৎস যেমন সহল্র গাভী হইতে স্বীয় 
মাতাকে বাছিয়! লয়, গুল্সাগু তৎসমগ্ত কর 

কর্তাকে বরণ করিয়া াকে |. 

জন্তত্র শ্রীভগবান শয়ং বলিতেছেন-: 

কর্ণ জায়তে জন্তঃ কর্ম্মণ্যেব, প্রলীয়তে । 
ল্সখং হুঃগং ভয়ং শোকং কর্্মণৈবাভিপদ্যতে ই 
অস্তি চেদীশ্বর&. কশ্চিৎ ফলরপান্ কম্ধরণাং | 

কর্তারং ভজতে দোহপি নহাকর্ত,ঃ গ্রভূগিনং ॥ 

_ তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, মানব কর্দ 

করিয়। যাইতেছে -- শ্রীভগবান কর্মের ফলমাত্র 

দান করিতেছেন । ভবে মানব শ্রীভগবানের 

আরাধনা না করিয়া একমান্র কর্ট্েরই. 

. অনুসরণ করিতে পাঞ্জা এবং তাহার অস্তিত্ব 

- স্বীকার না করিলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধিহয় না। 

তবে শ্রীভভগব।নের আরাধনা শাস্ত্রোপদিষ্ট 

কেন?-_তীহার আক্মাধন! করি, তৎসারপ্য 

লাভ করিবার নিমিদ্তভ। তাহার তিস্তার, 

তাহার লীলানুবর্তনে, তাহার সংকীর্তভনে, 

তাহারই সচ্চিদানন্বভাব, খাঁহা আমাদের 

ভিতরে ভক্মাচ্ছাদিত অগ্নির স্তায় অবিগ্ভামলিন 

হুইয়া রহিয়াছে--সেহ মালিন্ক কাটিয়া গিয়া 

তাহ।রই গুণরাশি আন্নাতে ফুটিয়া উঠে। 

তাহার নিগ্ধ গ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় আমর 

মলিন মন. পরিক্ষ।র হইয়া যায়। চিন্তাই 

একমাত্র তাহার স্বারূপালাভের অধিকার 

আনয়ন করে। কারণ বর্তমনে আমর। 

যাহা, তাহা আমাদের '্সতীত চিস্ত/রাশির 

ফলস্বরূপ ।. চিন্তায় যে চিন্ত।মণির স্বান্ষিপ্য 

আনয়ন করা যায়, তাহ] সর্বম্মত | ্  

যন্ত্র যর মনো পেহী ধারয়েং সকলং ধিয়! । 

স্নেহ দ্বেষাত্তয়দ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং ॥ 
কীটঃ পেশক্কতং দ্যায়ন্ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ 

বাতি তৎসত্মত]ং রাজন পুর্বরূপং সম্ত্যাজন্ ॥ 



পৌষ, ১৩৩১] 

_যেরর্প ট্তলগাঁয়িকা কাচপে।কাদ।বা 

£হ্বরমধ্যে নীহ হওয়ায় ভয়ে নিগগব তাহার 

স্ত) করায় তংস্ব(রূপ্য শ।ভ কার, তঙ্জপ 

ভগবানের লীলা বা রূপচিন্তনে 

স্বরাপতা ল!ভ করা ধায় । 

“বনের আ।রাধন। প্রয়োজন এসং তীর 

উদ্দেশে কর্মহ একমাত্র কর্্ম। কিন্তু খাদ 

প্ররধহ ম।নবকে [নয়ন্ত্রিত করিতে থাকে, 

তবে তাহার গতি ফিরাইয়। ভগণ্নুথা করিবার 

উপায় কি? ' উপায় একম|ত্র (ভ্গণনদন্ত 

'বচাববৃদ্ধিগ্বারা মযলেলয় | : ্র 

তর 

৭ রঁ 
শ্রীভগদ।ন ধপিয়।'ছন-_ 

:5 ছান্ত্রমাণাং হি ঢরত।ং. যম্মনো হনুবিবীয়তে। 

, তান্ত হরতি গ্রজ্ঞাং পারুনএবনিধ।গুগি। 
. | 22 গা 

-বাযু যেমন নৌকাকে জগে হতস্ত 5: 

ভ্রমণ করায়,ঃ তরুণ মল. উচ্চ জ্লভাণে [পষয়- 

হান্দ্রয়ণর্গের মধো যে ইন্দ্রের 

মেহ তাহা প্রজ্ঞাকে হৰণ 

ভেগনিরঠ 

আগমণ কঢঘ, 

করবে। 

এন উচ্ছ ঙ্খল মনের হতস্ততঃ ছুটাছুটীর 

কারণ একসান্র বিষমক্তি। বিষগাপক্তি 

হুইতেহ কামক্রোধেণ ছন্ম। 

ধ্যায়তে। বিসান্ পুংসঃ মঙ্গস্েয,পজ।য়তে। 

গর 

মনেোলয় ₹* 

এই জন্তগ ভ্রীভগ- 

২৭৯ 

হুতরাং বিষয়াসক্ত মনকে অন্যাস ও বিষয় 

বিরাগ থরা নিগৃহীত ঝকির্তে হইবে। 

. কারণ-_-. 

অসংশয়ং মহাবাহো,মনো ছুনি গ্রহ চ্ম্। 
: আুন্য।সেন তু কৌন্েয় নৈরাগেণ চ গৃহাতে ॥ 

মানবের বিষর্-বিরাগ অভ করিতে হইলে 

সর্ব প্রথম জগতের কোর্নিতাঁত। রুবিয়! নিত্য 
বস্তুর অনুসন্ধা্থ করিতে হইবে। মনব 

অনিত্য পদার্থে মমতাযুক্ত হয়া সংসারে 
(কবল আসাগাওয়া করিতেছে! চন্দ্র, “হর্ধ্য, 

গ্রহ, নক্ষত্র, মানব, পক, বৃক্ষ, লতা যাহ! 

ক্ছি দেখিতেছি, ইহ! কিছুই ছিল নু 
বর্তমানে আছে, আব|র থাকিবে না। 

কাছেই এ সমস্ত অনিতা পদার্থ । এই 

অনিত্য প্দার্থে মমত্ববোধছেতু নিতা পদার্থে 

মমতা হঈতেছে না। এই কুষ্টি যাহা হষ্টতে 

হইতেছে, যাহতে অবস্থন করিতেছে এর! 

বাহাতে লয় 'পাইতেছে-সেই নিত্য সত্তা, 

বস্ততে আমক্ত হিতে হহবে। এই অন্ষ" 

পদ।থের অমার। হৃদয়ে উপলব্ধি করয়। নিত্য 

পদের অনুসন্ধান করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

প্ররববক্ষয়ের সহাঞ্তার জন্তই একমাত্র সদৃ- 

গুরুদত্ত মন্ত্রকে সধন দ্বারা ঠৈতন্ত কাঁরতে 

হুইবে। ধি 4 

ওত দি হরতেসেরারেি 



গুরুরুপ৷ 
চি 

সুদ সুখ কারে মাুষ সংসারে ঝাপিয়ে 

গড়ছে, কিন্তু কেউ হ্থধ পাচ্ছে না। বাবে 
থেকে ধনদৌলতের জাকজমক দেপে মনে হবে 

এই লোকট। বুঝি সুখী । কিন্তু ভিতরের 
খবধ নিয়ে, দেখ, কেউ এমন কথ! বলবে না 

যে সে বাস্তবিক সুখে আছে ; একটা ন! 

একট ফাসাদ সকলের লেগেই অ।ছে। 

সংস।রে থেকেও মানুস সখ পায় না কেন 1 
শিক্ষাঞ্ণ অভাবে । সংসারটাকে ভোগ করতে 

তন্পেও একটা শিক্ষার দরকার। যেজিনিষ 

ভোগ করবে, তার তত্ব গন! দরক|র, নইলে 
ভোগ চুড়ান্ত হয় ন1; তত্ব না জানলে তুমিই « 

বিষয়ের অধীন হয়ে গাকবে, বিষয় তোমার 

অধীন হনে না | পূর্ব মংল।রডে|,গর একট! 

“শিক্ষার ব্যবস্থাসমাজ ছিল। সংসারতনব 

জানবার জন্তই গুরুগৃহবাস, ব্রঙ্গচ্্য পালন, 

ষবদ।ভ্যাস উত্যাকার অনুষ্ঠানগুপো পালন 
করতে হত। যারা গুরুগৃছে নাম করে 

ব্রহ্গচর্ধ্য বত পালন করে শক্তিমঞ্চয় করে 

সংসারে ঢুকত, তাঁর! গংসারের ভালমন্া 

কতকটা বুকে জার তর, দায় ঠেকান।র শক্তি 

নিয়ে সংসারে ঢুকাত। কাজেই তাদের এতটা 

দুর্ভোগ ভূগতে হত ন|। 

কিস্থ আজকাল তো সে শিক্ষা নেই। 

তাই মানুষ এখন পশুর মহ সংশার করছে। 

বাঙ্গ!লীর গৃচম্থ'লীর দিকেই নজর দিয়ে দেখ 

না কেন। 

দুর্দশা, তা দেখলে কি যে ছুঃপ হয়! মুখে 

অত সান্বিকণ্তার লড়াই, কিন্তু ঘের হমেতে 

সব ডুবে রয়েছে। ঘোর সন্বিকতা আর 

বাস্তাবুক মংগারে লোকের মে 

তামসিকতা বাইরে থেকে কার্ষাতহ একই রকম 

দেখ।য় (কনা, তাই লোকে মনে করছে, 

আমর! বুঝি খুব সন্তর্ণী। কিন্তু "গা নয়, 

সমস্তট। দেশ তমোতে একেল।বধে উওনন্ন যেতে 

বসেছে। 

মিজের শক্িতে যে কেউ কিছু করবে, 

এমন সঙ্গতি ক।রু নেই) 'অগচ মুখে বড় বড় 

বুলি ঝ।ড়বার বেলায় কেট কম নয | এএন- 

কার যে আনস্তা) তাতে শবগাগের ধন্য গ্রচণ 

| 14 করা ছাড়। আর কেন? উপায় না 

আস্মাভিমান কতকটা চুণ হলে ভবে গ্ররূপ 

সম্বন্ধে মান্তষের £একট। ধাবণা জনারবে। শ্তণন 
শক্তি সঞ্চার ও শক্তি পরিগালনায় উৎসাহ ও 

স।মর্গা ছাসবে। এপন নিজক যে কেট 

খাটো করতে পারছে না--অগচ বাস্তাবক 

কারো কণামাত্র শান্তও নাত। এ অবস্থায় 

মনের কপটত! দূর করে নার সিতব সরল 

করে তার কপার জন্য আকুল গ্রর্থন। কর! 

ছাড়! আর কেনও সপন! নাই । 

তার ইচ্ছ।তেই সন হচ্ছে, এইটুকু বুঝলেই 

তে আর সাধনা থাকে না। যিনি বিশ্ব- 

বিধাতা, তাঁর ইচ্ছ। ছানা গাছের পাশাটা 

পড়ে না, তোমার চোখের গাভাটা নড়ে না। 

কিন্তু তুমি তা বুঝতে পাণ্ছ কোগায়? ভয় 
আত্মাভিমনে পুর্ণ হয়ে বলছ-__আ।মিই. কর্তী!। 

নয়ত ঠেলায় পড়ে বলছ, হরি হে তোমার 

চ্ছা। কিন্ধু ও কথাও তোমার প্রাণের কণা 

' নয়। শুনে শুনে মুখে ও কথ! বলতে শিখেছ 
বট, কিস্ধ ভগবান যে কর্তা, এ কথায় এখনে! 

বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস হলে আর কর্ম 



| খাত না সব দি তিনি করাচ্ছেন, 

তবে আর, আর্মি ্ফে ? শীভাতেও আছে-_ 

০০ বীর্বভৃতার্ন।ং হদ্দেপেন্ন ভিষ্ঠতি। 
| মন্ [নর্বহৃতানি ঘ্ত্ারটানি মার |. 

১, একথা তো তোমাদের ধারণ। ছয় 

জা ধারণা শুধু দুখে বলগে হয না--তার 
জন্তও শিক্ষা চা্ট। 
৮ খিনি শেখাবেন, তিনি-.হছলেন গুরু। 

(তিনি ভাব পেয়েছেন, আর “অপরের মাঝে 

সে. ভাব সঞ্চারিত করবারও ধণক্তি তার 

"ছে । তাই তিনি সবার চেয়ে ভারী, সদার 
সরু ৷ সব ধিস্কারই 'গুর লাগে। 'বদ্ষ- 
বিশ্ঞাতেও লাগে। শাস্ত্রে ছ'রকম গুরুর কণ। 

৫৩১ রী. 

আছে--আচধ্য গুরু আর সদ্গুরু। মন বা 

'সাধন তোমাকে যে সে'দিতে পারে। ও তো 

কাউকে বানিয়ে দিতে হয় না। শান্ত্রেই সব 

আছে শুধু দেখিয়ে দেওয়া। এমনি করে 
ষারু কাছ থেকে সগ্ত্র পেয়ে স।ধন করতে 

সুরু করলে। একট চলেন তোমার আচাধ্য 
গুরু। ইনি নিজে কিছু করে দিচ্ছেন না__ 
পথ দোঁথয়ে দিলেন, এখন তোম।র চেষ্টায় 

ঘটুক হয়। কিন্ত সব্গুরু সাধনের সঙ্গে 
সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করে দেন। গ্র।খমিক 
শিক্ষা আচাধ গুরুর, কাছেই হতে পারে। 

কিস বর্ষনমে(চিন গুরু করেন ] এট, ভন 

আারা গুরুর" কাছ থেকে. নিযে, আনার 

শর শি নেওয়া চলে। সদ্গুর আব 
তন নৃষটিনি বা “ই ওই মস্ত্েই পা 

| দয রে তিনদ 2৮17 রি 
আবার এমনও হতে পারে ধ. থম 

হত সংগুরুর আশ্রয় নিলে। থেমন ধর, 

হাঁ খড়ি থে কেউ, দিতে পারে--৪ই কি 

ফিছুদুর' লেখাপড়া ও শিখিয়ে দিতে পারে। 

গু 

সেন | 

 গ্রাভেদ, এই যে, 

এরা হল পাঠ্বালার জবিণ্। |... নর 
্ এক গন অধাঁপক রয়েছেন, . তিনি র্শন্শাজে 

পণ্ডিত। পাঠশালীর পড়া, স্কুলের পড়া: পে 

হলে" তবে, সার কাছ. দশের পড়া চক্ষে) 

এখম, এমন হতে, পারে যে, র্পনের তধ্যা 

পক: তোমার ছাতেখি। থেকে. শুক, 

নি পড়াক্ন? তা নয়. দি, ও 
ধরণ! কবে পার, ততটুকু তিনি তোম|কে 

ক্রমে দর্শনও পড়াবেন। | 
আচার্য গুরু আৰ মদ্গুরুতে/ বিশেষ 

সদ্গুরুর কেনল, নাজ 

আশ্রয় নিলেট তার একটা ফল মাছে ।. ক্ছি 
ডি 'আর না কর, টি না- কি তোমাৰ 

গিডিনর ও | ৰ 

শুরুতে নিষ্ঠা রাখছে হয়। এমন, কি 
সাধনের চেয়ে গুরুনিঠ্াউ বড়। ্ অব 

কাল লোকে স'ধনের অকজমকে সব ভুলে 

ঘ।য় - নিতা নূতন স।ধনের পিছু, পিছু ছোটে। 
এই সন ব্যভিচার অবাধে' চছে। কে 

একটা ধরে .থ(কতে পারে না। খুলে 

দেখতে পাপে, এক এক জন মন্ত্র নিয়েছে তো 
একেগারে মঠের মাল! গেঁথে বসে আছে। 
আজ এক গরুর কাছ থেকে এক মন্ত্র নিলে, 

ছ' চারদিন তাই জপ. করলে! " দিন" পর 
ওতে কিছু, হুল না বলে আর; এক' জনের 
কাছ থেকে ্  নিলে ॥. এমনি করে মন্ত্রের 

ুস্ুলী বেঁধেছে। । "তাতে লাভ হর এই *ধৈ, 
/কানও মন্ত্রের ক্রিখা হয়না। চার দিকের 

 টাননিগে চিত আরও উদ্গ খল হয়ে 

যায়। বু গুরু কর! ত।হলে দোষের 1 জজ 

ফেনা আমি তে! গুরুর কথা বগি না 
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তের কথাই বলছি । একটাঁ:মস্ত্রের সাধন না 

হতেই আর একট! নিলে চলেনা । গুরু 

অনেক করলে ত| দো নেই-তবে পর পর 

সয়ে স্তবে গুরু করতে 5বে। , নীচের ক্লাসে 

ধ্তটকু পড়া হয়, ৩ওটুকু সাঙ্গ হলে তনে উপ- 

রের ক্লাসে প্রমোশন পাওয়া চলে। একজন 

গুরুর কাছে যতটুকু শিখবার ততটুকু শিখে 

তাঁর পরের শিক্ষার জন্ত 'আর এক জনের 

কাছে গেলে। তাতে আর দেষ কি? কিন্তু 

এক জন গুরুমশাঈ তোমান হাতে খড়ি 

দিলেন বাংলাতে ;তার কাছে শিক্ষ/! শেষ 

ন। হতেষ্ট ঢুটলে আর একগ্নের ক!ছে__তিনি 

হাতে খড়ি দিলেন ফারদীতে। এমনি করে, 

তো তোষার কিছু ভবে না। এমন কি এক 
একবার এক একজনের কাছে গিয়ে যদ্দি 

কবল ভাতে থড়িই হতে থাকে, তাহলে তো 

1 ছুই হলন|। 

আসল কগ। হচ্ছে, মন্ত্রের সাধন । একটা 
বচন আছে--- | 

. গগুরু কর লাপে লাখে মন্ত্র কর সার। 

পারের বাধন কাটেন গিনি, ূ 
২. দোছ।ই দিব তীর |? 

*্পাঁরের বাধন কাটেন িনি”__ঈনিই 

হলেন ন: গুরু | গুরুর চেয়ে বড় আর কিছুই 

নাই। একমাত্র গুরুকে ধরে আমাদের দেশে 
 ধর্খ-সম্থয় হতে পার়ে। শক্ত, বৈষ্ণব, .শৈবে 
বঝগডা-এ বলছে আমায়. গন্জি বড়, ও. 
, বলছে আমার খিষু বড়, ও বহছে শিব বড় 
কিন্তু গুরুর বেলায় কেট কোনও প্রতিবাদ 

কতে না। পগুক্ক সবার বড়”--এ কথা 

বৃল্লে, ওই অদ্দৈতব!দী সঙ্লাসীও আপত্তি 

করবে না) শাক্তও করবে না, £বষ্খনেও 

রবে না। 

রা (১৭শ রত সংখ্য। 

ধার  অধৈতবাদী, কিছুই মানে না, 

তারাও গুরু মানে। অধবৈতডানের আচার্য 

শঙ্কর. বলছেন--«অধ্বৈতং - ্ িষু লোকেঘুঃ 

ন।দৈতং গুরু! সহ” -গুরুর সঙ্গে অদৈতভ।ব 

চলে না। গুরু যে সবার বড়, এ কথা ঠেকে 

শিখতে হয়| যখন ভগ্বণান ভগবন্ করে 

ছুটাছুটা, করেছিলাম, তখন--ভগবান্ তে 

সর্বত্রই আছেন-_কিস্তু কই একদিনের জন্ত 

তো ভগবান দয়া করে দেখা দিলেন না। 

আগে গুরু পেয়েছি, তারপর ভগবান্ 

পেয়েছি । একটা সেন কথায় বুঝিয়ে বলি। 

এট যেমন ধর টাকা) টাক সংসারে খুবই 
প্রয়োজন, টাক। সব জায়গতেই আছে বটে, 
কিন্তু তবুও থে লোকট।র হাত দিয়ে টাক! 

গাই, তাকেই বেশী দরকার। 

ফব পাচন্ছরের ছেলে- হরির জন্ত 

বাঁকুল হয়ে বনে ছুটে এসেছে। তার 

আকুলতা দেখে নারদ বিষুরকে বললেন, 

ঠাকুর, তোমার মত অমন নিটর তো! দেখিনি,। 

এই পীচব্ছরের ছগ্ধগোত্য শিশু, অমন করে 
তোমায় ভাকৃগ্ে তার অবস্তা! দেখে তোমার 

কি একটু দয়।ও হয না| ঠাকুর? নিষুঃ বললেন, 

নারদ, ওতে! এখন শপ রি দেখছ! বাঘকে 

ও হরি বলে জড়িয়ে ধরছে। আমি কোন্ রূপে 

ওকে দেখ! দেব? বরং তুমি আগে গিয়ে 

তারপর আনি হাব। মাযদ এসে ঞথকে 

মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র পেয়ে ধ্রুব দিজ্ঞাস] করলে, 

ঠাকুর, এই মছ্থে কতদিনে হরির দেখা. পাব? 

নারদ বললেন, ছয় নামে । তারপর নারদের 

কাছে সকল কথ। শুনে বিষুঃ বললেন, পানর, 

এই যে তুমি আমায় নিঠুর বলে গ।য় দিচ্ছিনে, 
এখন তে দেখি আমার চেয়েও তুমি ৮ 
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তখন আমাকে ছর মাস পরেই ধেতে হবে। 

এই যে আছে, *শিবে কষ্টে গুরুত্থাতা: 
্ গুরৌ.. রুটে ন বল এট ওধু স্ততিবাদ 

বাবাজে 'কথ|! নয় । গুরুতে নিষ্ঠা রাখলে 

সন লঙ্কট হতে উদ্ধার পাওয়া যাঁয়। বন্গানন্দ 

গিরির ভ্ীবনে ভাঁহে -সরুর কাছে মন্ 
পেয়ে জপ করছেন, মা এসে বললেন, তুমি 

যেসব জপছ, তা অপ্ুদ্ধ_তাঁচ্টে এই সব 

ছিন্নাদি দোষ আছে। বঙ্গানন্দ গিরি তাকে 

হেঁকে দিলেন, তোমাকে তো আমি. চিনি 

না-_আমি চিনি গুরকে। কই, এতদিন 

তো তোমায় কত ডেকেছি; তখন তে। দরদ 

হয়নি। আর আজ গুরুর কাছে মন্ত্র পেয়েছি 

হলে দয়! করে ভূল দেখিয়ে দিতে এসেছ। 

তোমার ও সব চালাকি আমি শুনি ন। গুরু 

আমি তাই. আমাকে যে মন্ত্র 'দিয়েছেনঃ 

জপছি।--মাচলে গেলেন। ' কিছুক্ষণ পরে 

আধার এলেন--একট| চোখ নেই, এক | 

খোড়া। ব্রঙ্জানদ্দ গিরি জিজ্ঞাসা করলেন, 

তুমি কে? মাব্ললেন, আমি তোম|র ই্- 

দেদী। ব্রক্গানন্দগিরি বললেন, কই, গুরু 

যে আমার ধ্যান দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তো 

তোম।র রূপ মিলছে না। ধ্যানে' তো এমন 

বলেনি ষে তুমি-কাণা বা খোঁড়া ।--মা 

বললেন, ত| আমি কি কবব? তুমি যেমন 

অঙ্গহীন মন্ত্র জপেছন তেমনি অঙ্গহীন রূপেই 

আমকে আসতে উয়েছে ।- বঙ্গাননা তেছের 

সঙ্গে, বলে উঠলেন, ও সব চালাকীর কথা 

মন্্ব অঙ্গহীন ৫.এই নামে, এ ক্আাম। গুনবো না, আমার মন 

কিনা,ত| আমার গর বন। আমায় 

গুরুকণ। 

আমি একমুহূর্ত দেবী করেছিলাম বলে আমার 
দোষ হয়েছিল। আর ভুমি যে এখন ছয় মদ. 
দেরী করিয়ে দিলে। তাতুমি বখন বলেছ, 

রাঁধলাম। 

হনক 

আসতে হবে। যাও এখন তুমি . এখান 
থেকে ।--অবশেষে মাকে হার মানতেই হল, 

পূর্ণূপেই তিনি দেখা দিস্কেন-। - 

ভগণান দেখা দেন গুরুর তিতির দিছে? 

একই তীর বিধান। সব সষটি রর়বয "অংগ 

তিনি.গুরু হয়েছেন। এইট যেন একট! 
চল্তি কথা, জাছে, মবলে কেউ বাঘহুতে 

'পারে। 

রেখে অপরকে বলে দেয়, দেখ, আমি বাঘ 

সে আরে একটা দছিতে ক্বরাপড়! 

হলে তো আর ফিরে মানুষ হবার মন্ত্র মনে 

থাঁকবে না, তাই এই জলগড়া তোর কাছে 

আমি বাঘ হওয়ার.পর এইট! 

গায়ে ছিটিয়ে দিন, তবেই আবার মানুষ হব। 
তেমনি, ভগবানই তো ম।য়াপাশে বন্ধ হয়ে 

জীব হন। তাই জীবভাব ছুটাবার জন্য 
আগেই তিনি গরু করে রাখেন। কাজেই 

গুরু তগবানের আদি আ(বির্ব। 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। তাঁর 

মানে কি? দীক্ষা, মানে একটা বিশেষ 

সঙ্ধর। আক্কাল লোকে দীক্ষার আসল 
ন্উদেগ্ত ভুলে গিয়েছে। এখন সবাই দীক্ষা 

দীক্ষা করে পাগল । পুর্বে যজ্ঞে দীক্ষা হত । 
অভিষেক করে দীক্ষা হত। দীক্ষিত যজ- 

মাঁনকে কচ্চকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করতে 

হত আজ হতে আমি' অমুক যজ্ঞের জন্য 

গ্রস্পত হব, এই এই নিয়মে বাধা থাকব, 

এমনি একট! সঞ্ধল্ন করতে হত [' এখন দীক্ষা 

বলতেই মন্ত্র নেওয়া বোঝায় 

ভগবানের অনন্ত 'নাম) অনন্ত রূপ। 

তুম কোন্নামে, কোন্ কূপে তাকে ডাকবে? 

তাই গুরু ভোমাকে .বলে, দেন, আজ হতে 

এই.স্রূপে তুমি, তাকে ডাকতে 

থাক্ষ।. এই ভুল দীক্ষ! ।..আগো জঙ্গল সাফ 

তিন যে ধ্যান দিনেছেন, মে ধ)ানেই “তামায়?, করে) আগাছ।-বেচই). চা, দিয়ে নী
 তৈী 
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করতে হয়, তাঁর পর বীজ ছড়ালে শন্ত হয়। 

কালেই দীক্ষার পূর্কোও অনেক কববাব 

আছে। চিত্তক্ষেত্র তৈবী হলে তাবপব 

দীক্ষা '। 

সাধ শে পূর্বেষ (কোল-সূক্কাব স! 
থাকাঁরেট ভাঁল;। তুমি সবল গ্রণে ভগবানকে 
চাও নী কেন। তাকে পেতে তলে কি 

কবতে হবে, ত| গুরুট বলে দেলেন। গুরুখ 

কাছে এসে তোমর! বললে, আমবা দীক্ষা 

নেন। এ ও তে।মাদেব খেনা কথ। এই- 
টুকু সংস্কারও যদি ন| থাকত, তাহলেই ভাল। 

গুক অধিকার বুঝে সাধন দেন। এক 

বার একটী লেক এক সাধুব চেল। ভতে 

গিয়েছিল। কিছুদন তব কাছ থেকে 
খুব সেবাপুশ্রুধা কবলে। গুক তকে কোনো 

সাধনভজ্গন দিলেন না। গুরুর কাছে যে 

এসে যা! বলত, তিনি'তাব যা.জবাব দিতেন, 

চেলাটী তাই শুনত! 

একদিন একগন এর্সে বলর্ল, প্রত, আমি 

তো৷ পিবশ্ববপ, এখন জীব “সঙেচি । মায়া 

্ব| আম'ব স্বরূপ আবুত রয়েছে। শ্রবণ- 

মনন কবে যদি আবরণ দুর কবতে পারি, 
তবে আমি খা ছিল্লাম, তা তে! মাবাব হব। 

গুরু বললেন, ই1/ হী, ঠিক, তুমি যাও 

শ্রবণ মননই ফবগে। 
/ ৮. 2. তে প্রি ৮৪ 
তুুব একুজন এসে. বলল, ঠাকুর, আমার, 

এট মনটা বাহ নানা বিষয় ছড়িয়ে পড়েছে 

বলেই ন। আমি এত কষ্ট পাচ্ছি। যদ 

কোন€,.বকমে মনটাকে, গুটিয়ে আনতে 

পাবি, তার বুত্তিগুলি, বোধ, করতে প।বি, 

তালে তো! আ।মাব 'দক্ল ছঃ বে দুর কয়ে 

যবে। গুরু বলঞেন, হা ঠিক ধরেছ। তুমি 

ও11দ পাস, [১৭খ' বর্য--৯ধ সংখা 

তোম।ৰ চিত্তবৃত্তিগলিই প্োঁধ কৰতে চেষ্টা 

কর়গে, তাহলেই ছতে। 

গ]ব একজন বলল, ঠাকুব, কর্পের ফলেই 

তো আমাদের জদ্ম হয়, সুখ ইুঃখ তোগ 

কবতে হয়। অসং কর্ণ করলে, রুষ্ট পেতে" 
হবে, সংকর্থে সুখ হবে । তাঁচলে অসৎ কর্ম 

বর্জন কাব কেনল সৎ কর্ধই করি নাকেন? 

গুরু বললেন, ইাঠিক, তৃমি সৎকর্ম সদ!চাব 
নিয়ে থাকগে--সেই তাল। 

আব একক্ুন বলল, ঠাকুর, আমর নিজেব 

কি সাধা মাছে যে কর্মাকবি? তিনিযা 

কবাচ্ছেন, তাই করছি । আঁঙ্ি আব সাধন 

কবে তাঁকে কিপাব? একমাত্র তার কৃপা 

সম্বল । আমি ,কণল তীর কৃপা ভিক্ষ। কাক 

আকুল হায় কাদ্তেই পাবি। গুরু বললেন, 

হা, ঠিক বলেছ। তুমি আকুল হয়ে তার 

জন কদ_ তবেই তাকে পাবে। 

এদ্দিকে আগেকার সেই চেলটী ততক্ষণে 

পোটুপা পুটুলী বেঁধে চলে যাবাব উদ্যোগ 
করছে । তা দেখে গুপু বললন, কিনে, 

ভুমি চলে যাচ্ছ থে? চেলা বলল, আজ্ঞে 

আপনাকে আমি চিন নিয়েছি, আপনি 

আপন।কে এসে ফে 

যা বললে, তাছেই আপনি হা দিয়ে গেলেন। 

আপনাব কাছে আমি আর পাকতে চাক্ট না। 

কিন্তু গুরু কি ফার মনবাণ কণা, 

ভয়ানক ব্যবস।দব। 

বলেছেন? তা নয়। যে যেমন অধিকারী 

* তাকে তিনি সে পথে পরিচালন কবেছেন॥ 

একবার গুরুব কাছে দীক্ষ! নিলেই সস 

ফুরিয়ে যায় না, মাঝে। মাঝ, আবার গুরুব 

সগচর্যা করতে হয়। তাতে শির, উপ- 

কার ছয়। গুরু শিঘ্বুব মাঝ শঁকি সরব 

কবেন। কিন্তু তীর সম্থ না করলে, একটা 

কিছু অবলম্বন ন। থাকলে শজ সঞ্চর 
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করলেন কি করে রর অব দরে থেকেও যে 
তা" না ত্য, ত। নয়। ভাবনায় শক্তি সাব 

হতে পারে): যেমন ছেলে লন রয়েছে। 
সেখানে, সৈ' আনথখে, গড় । 

থেকেই ত| টের পান। ঠিঃ রি জানতে 

পারুহে? চার মে একট. অন্ত . হয়, 

তাতেই বুঝতে পারোন/ চেগ্সের ছি অমঙ্গল 

হয়েছে )* ছেলেতে মারেতে খোগ ছ্লি বলেই 

ছেলের কথ৷ মা বুঝতে পারলেন, 

খ।কলে প্রতীকারও করতে পরতেন. 

গুরুতপা ৷ 

শ্ধাড়ীতে | 

শি 

১ টি 5 ৯ 

শুরুর ক্কপাতেই নব হর শি ৬ 
কি আর শিষ্য বেছে বৈচে পা করেন, ৮ 

তার সবার উপরই সমান টি। তিনে; ট 
জন বেশী কূপ! পায়, একফন/কম গায় ফেন ? . 

গাধার ছিন্ন মাছে নল. রামকৃ্ঃ 'দবেষ 

কত ডক" ছিল তাই যাবে গিবেকী নন 

এতটা ফুটলেন কেন? (তিনি কি তাকে 

বেহী ভালপাসজেন্ধ . আর সনাইকে ক্ষ 

ভালবাসতেন? তা নয়, বিবেকাননোক 

আধার ব্ড' ছিল । এন! হলে গুরুব গুরুতুই 

থাকে নাঁ। তীর মাঝে পক্ষপাত নাই। 

আদর্শ সংসার 
ক 

বিশাল ধা হইতে একটা পরমাণু 
পর্য্যস্ত একই ্  বাবা শাসিত- কু বৃচতে- 

র়ট প্রতিরপ। এট ততটা আবিষ্কার কর!ই 
হুইল সন্তানের কাঁজ | বিজ্ঞান জান! থাকিলে 
অ।র কার্ধাক্ষেরে ঠকিছে। হয়না। 

ধর্মকে আসিফ!র করে, অধ্শ্কে পরাভূত 
করে। তাষ্ট বিজ্ঞানে শক্তিল।ভ হয়। জড়ের 

বিজ্ঞ/ন আছে, মনের বিজ্ঞান: আছে, . সমাজের 
বিজন আস্ছে_-তেনি সংসারেরও বিজ্ঞন 
আছে । 

পাবিলে আর অধর করিতে চয়না।, তার 

ধর্ম মু|যণ গ্রতিপাঁলিত, হঈলে যে অন্ত্তম 

গা ছয়, ্টঃা- শীস্েরই কথা।' অতএব 

- বিজ্ঞান 

ধ্রক্ষার জন্তু! আখলাভের- ষ্ঠ 'সংশীরকে 

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ্রিটিত করিতে হবে ॥ ও, সংসারের সংসারী ষে তগবান্- জনি? 

(বিভীয়তঃ তাহা শক্তি) তৃতীয়তঃ' জীব ॥ আর রে বিজান বার ছু নয়, কেবল এই- 

ংসােন নিজ্ঞান, জানি চলিতে 

টুকু জানা-_-আম|দের এই ক্ষুত্র সংসার কোন্ 
বৃহৎ সংগারের প্রতিরপ; আর সেই বৃঠৎ 
সংসারের ধর্মকে অবাঁহত ভাবে, এই ক্ষুদ্র 
সংসারে 'গ্রবাহিত হইতে দেওয়া! ।  ' 

ভগবাঁনই তো আদর্শ সংসারী। এইট বি 

বঙ্ষাণ্ড ওভার সংসার-_সেট সংসারের' অন্ুঃ: 

রূপেই আমাদের এউ- সব. ক্ুর্্-সংস/র়ের, 

উৎপত্তি। : তাহার 'রদ্ধীগুনা।পী সংসার -ফে” 

আনে চলিতেছে, আমাদের ক্ষত্র সংসাঁধকেওঁ-. 

সেই আইনে চলিতে দিতে হটবে_তাহা 
হইলে আর কোথায়ও ছঃখ থাকিবে না। 

ধরণের আশ্রয়ে মানবনীবন পরিধুণতার দিকে, 

দর হটবৈ | 

রক্ষা, তিনটা বিভব, প্রথমতঃ এই 
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এখন ইহাদের পরম্পর সপ, কি, তাহাই 

'অ/লোচনা, কর যাউক ।.. 
প্রথমতঃ ; গেবিভেছি, বন্ধাও 

বিক্ষোতে ক | ঞখানে সর্বন্্ই গুণের 

খেল! । কিন্ত এই গুণ ব্র।ওের পুর্বে ক্ত 

তিন বিভাবে তিন. তবে বর্ধাইযাছে। প্রথম রঃ 

ধর, ভগব।ন্। .ভিনি জগৎ সংসারের সংসারী, 

কিস্ত তিনি গুণের অহীত । সংসারের সর্বত্র 

খাকিয়াও যেন [তিনি 'নাই-_অর্থাৎ তিনি 

নিিগ্ত। অথচ এই, নিলিপ্ত পুরুষটী যদি 

মাক্ষীরূপে জগৎসংসারের মাথার উপরে ব্রি | 

না? থকিতেন, তাহা হষ্টলে 'জগৎ চলিত ন1। 

তিনি নিজ হাতে কিছু করেন না বটে, সীল 

মন্দ কিছুই তীহাকে বিচলিত করে না কটে, 

কিন্তু তবুও তিনি না থকিলে দংসার থকে 

না) এই হইল জগৎসংসারের প্রথম পুরুষ 

ইনি গুণাভীত। ন 

তবে এই এত বড় সংসারটা: চালায়! 

লিতেছে কে:1-ভগবানের শক্তি 1: ইনি 

.গুণমরী বটে 3. কিন্তু তর্$ ইনি-খুশৈর আনীন 

নন. গুণ ভীঁভার হাতের -পুক্ঠুল। অবতেল!- 

ক্রমে তিনি : তাচাদের- কটয়া হৃষটি স্থিতি 

প্রলয়ের : খেল! খেলিতেছ্ছেন বটে, কিন্ত 

ৃ কফোথাকও গুণের বশ ভন নাই । গুণ ভাঙার 

' ইচ্ছ। হত 

করিয়া ফা খুী তাই করাইয়া, লটন্তে প্রি" 

তেছে না।- বেশী কথা কি. তিনি তিখুণ- 

প্সসিনী । সস্ত/ন কিমারমাকে, ডিঙ্গ ইয়া | 

ৃ ঘটতে পারে? অপচ মা ছাড়া তাহ।দল গৃতি 

. নাই ; আবার মায়েরও সন্তান কয়টা লইয়াই.... 

নাকঠাচাা2-ওই লাইট ভীনার সংসার রী 

রি কিন্তু শক্তির এউ সংপার্ লীলা 'কাছার অভ? 

' __ওষ্ “গুগাভীত, পুরুষের জন্তাই। তাহার, 

খ পন 

গে ', ফরেন, নাঁ_কিন্ত ইনি করেন। | 

পারি, জগৎসংসায়ে প্ক্রি ঘিতী পুরুষ-ইনি 

রর ছিল চলিরাছি। 
চলিতেছে--াকন্ধ- তাহাকে: কাবু - 

১বশ বর্ব--৯ম সংগা! 

প/তিযাছেন। হবে পরতো: :আচুক” খে, 
ভগবান্ বংসার লইয়া হাতে নাতে 'নাসধাচাতী। 

, তাই বলিতে 

শুণাধীশ | 

তারপর, কাহাদের লা এই সংসাম- 

থেলা 1? আমাদের লইয়।। আমর! জীব্-.. 

গুণের অধীন। নিজের স্বাধীন কত সবকিছুই 

নাই-_গুণের বিকারে পড়িয়া হা সিতেছি, 
কীদিতেছি, নাচিতেছি। আমাদের এই গুণ 

লীলাতেই: তো সংসার এমন 'জাকা ইয়া 

উঠিয়াছে। অথচ একট| মঞ্জ। এই, . গুণের 
অধীন চ্ইয়াও আমরা কখনও মনে করি, 

আমরাই বুঝি কর্তা; কখমও.ব! &শশবচাপল্য 
ছাড়িয়া দিয়! হঠাৎ গভীর হইয়!. বসি, যেন 

আমরা বুড়োর ঠাকুজদাদা | এই থে জীবে 

কৃতি, দ্রষ্টত্বর আভিমান---এট! কি কেবল 

ফাকি। তাতো নয়। ওই স্বভাব খমাদের 

| পিছনে, রহিযাছে_একরিন ই স্বভাব পাতে 

হষ্টবে, সতাকার কর্তৃত, সত্যকার. জু 

একদিন মিলিবে। এ. তাহারই: আভাসে। 

আমরা জীব হলেও শিবন্বভার হইতে 

বিচ্ছির নই__সেউ শিবশ্বরূপের পানে আমর! 

"আজ শিশু আছি,, এক 

দিন বড় হইব, এ আশ! হৃদয়ে পোষণ করি 

বঈটকি। জীনলীনায় এই কথাটুকু কিন্ত 

| ্ররণ রাখিতে হবে 1 তাহা হলে বলিতে 

পারি-_জগৎসংসারে নব তৃতীয় ুরুষ--ইনি 

গুণাধীন।. 

আই তি পুরুষের, আবর্তন 'জগতসংসার। 

ক এই সংসারের, অনুরূপ. করিকা, আমাদের 

ক্ষুদ্র সং সারও গুড়িয়া তুলিতে হবে ণ উপকরণ 

বশবর্তী হইয়।ই (তনি এই; .খেল। - .বজসই প্রস্তত, এখন, গরিকয়ন) গ1ইলেই 
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হ্টল! যে কোনও গৃহস্থ জীবনে: এই তিনটা 

লীলার ম।ভ1স. দেখিতে পাই) এখনজ।নে 
ইহাদির্গকে প্পষ্টি করিয়। তুলিতে পারিলেই , 
হইল! টি রি ডি. 22 | 

. সাধারণ ংসারেও তিন পুরুষ দেখিতে 
পাওয়। যায়। . পিত।মহ, পিতা আর পুত্র - 

বৃদ্ধ সবক, আর. নিশু-এই লইগাই না 

সংসার? এই. হইল উপকরণ এখন কি 
করয়া ইগাদের.. মাঝে . রিজ্ঞানন খাটাইম| 

লীল! ফুটাইয়। তুপিতে. হইবে, তাহ]. দেগা 

ঘাকৃ। মনে রাখিতে হইবে, নংসার কথ।টার 

 অর্থটসচল। মুতরাং সর্ববই, এই তিন. 

পুরুষের আবর্তন হঈতেছে-ইছার। পরস্পর 

অঙ্গাঙিভাবে ছুড়িত। আজ যে. পিতামহ, সে 

গুত্র ও. পিতার অপ! আহতন্তরধ কিয়া 

আসিয়ছে-_সে পুত্রকেও জাপে,. পিতাকেও 

জানে । .. 

. কন্ত, সংসার কর্ণস্থল। এখানে যুবক. 

পিতারই প্রাধান্ত। ইহাকে মপ্যম . পুরুষ 
বহিব । ইনিষ্ক : একমাত্র 'কর্মনির্ব1হছক | 

ইচার কর্তণ্য বু'রতে হষ্লে-' উদ্ধীতন ও 

,ঘ্বধস্তন পুরুষের সহিত ইন! কি সম্পর্ক, 

(ভাঙা বুঝিতে »ইবে | . মনে র/খিতে হউবে, 
আদর্শ সংসার. কিরূপ তওযষা উচিত,. আমবা 

তাভাই, চিত্রিত '. করিতেছি | সংসারধন্ধুই 

'আ।মরা ব্যাখা! কগিতেছি। .অধর্ম বর্তমানে 

কি. ছদীপা. ঘটইগাছে, আহা -পরে বিবেচা । 

.... ধাম গুরুষে দেখিতে পা, যৌবনোচিত 
শাক্ধর বিকাশ-অদয়া কর্মের ম্পৃছ!। যুবক 

এপ্রিক্ঞর, ভিতর হ্টাতে কর্ণের প্রেরণা যেন 

আপন! তইতেউ ্ হইতেছে কিন্তু এই”. 

কর লক্ষাহীন রমা? ন4| আঅভীতের মভিদ্রতা 

হার ভিতি। 'জভিচ্ঞেহ! কাার ?-পিত। 
খবহেহ। পিতামহ সংযার কনিয়ু অ[সযাছেন। 

জআনর্দ সংঙ্গার, 

পু |ছপেন, 

গ্রতিঠিত হবেন ] 

.ইব৯. 

“মার গেছাইয়া পিতার হাতে ভদ্র দ্যা. 
ছেন।-. পিতা নন্তরমে রস সে. ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি কতৃত্ের' অধিকার 
পা্গাছেন বলিয়াই' উচ্মন্ুহ হতে পরেন 

না | পিতামহ বা৷ উত্তম পুরুষের প্রতি শন্ধ।ই 
তাহার কমের নিয়ামক । নিজ হাতে ভান 
মস্ত কাই করেন বটে, কিন্তু জানেন, 
ম/গার উপর থে দ্ধ বসিয়া আছেন, তাহার 
দুর? মন্মুখেই সংসার চালতেছে। ডাহার 
খাস অনুমোদন ব্যভীত ইহার কল্যাণ মহ । 
এই গ্রস্ত হিন্দু গৃহস্থ পিহ্পুক্ষকে ঝ্দ দঃ) 
এক্. পা চলিতে পারে না শ্রদ্ধার নিবেদন বা 

*আদ্ধ এই পন্য গৃহস্থের অপগ্তকর্তব্য কন্ম। 
পিতার হাতে যে নংসার আঙ আংদিয় 

' পুড়িয়াছে, কার্ধাতঃ তিনি জার করত হইলেও 
বিগত পতৃপুরুষের তৃপ্বার্ঘই এহ সংসার 
পাএচ!লন! করিতে হইবে। ইত) তাঁহার 
ভে।গের ক্ষেত্র নহে-_খ্বেচ্ছাচারে লাগত 
নহে। সাঙ্ষানূপ গৃঙুপতি আগ এ সং- 
সারের আধঠ।তা । প্র।ীন কালে ানগ্সথা- 

ব্প্ী পিতামহ চিরপু[জত গৃহপতি আগ্রকে 
আত্মাতে সমাহিত কল্পন! করিয়া গৃহ. 5তে 

দুরে অপস্থান করিতেন; অর্থাৎ যে আগ 
এতাদন গৃঙের সাক্ষীস্বরূপে অপস্থ/ন কারতে' 

তিনিও যেন সেই আগ্বরপেই 

আগ্ষ প্রাচীন অনুষ্ঠান নাই, কিন্ত তাহার 
ভাবটুহ আমরা বজায় রাধিতে গারি। 
বান, ্স্থাবলবী পিতামহ যে. পথে. চলিতেন, 
সেপগ অস্কুসরণ করা, হুর লঙ্গে, বরং অনি 

'মাহায় কর্তব্য! যগল গাহধদ 
কারয় বুদ্ধ হলে, প্রাকৃতিক | 

হইঃ] জ্ঞানের উন্মেষ, তষ্টল, তখন বানগ্র্থ 
অবমঘুন কর। ছেদ ব্নে, খাওয়ার 



সত অপ ক কর /:. পতি আনে আমা : 
বৃমাহিহ করিয়া: নিজেই সে ।আুরিগবরপ, 
বঙ্গ, ছা এস । . ভুমি- তখন 
গর আভীত), সংসারের হখহ্ঃগে $ড়ষি 
সুিনিত ও লাখ মং নারে, সবার 
' ট ১৫৮ 5২, মি 

খু ছি. সাত হ্ষাছে। তুমি 
(স্বাধ্যকার পরিত্যাগ করিয়া আনিয়া, | 
(উপযুক পি বা মধাম পুরুষ তাহা মাথ।য় 
ভুলি, লইএছে। : তাহার সহিত তেগার 

রর সম্পর্ক ্রীতর, নম্পর্ক"।  মধাম পুরুষ 
সংসার, পারচালন। কঞ্জে__তোমরই প্রীত্যর্থে, 
গুামারই, নির্দেশ অন্যাযী। গৃপতি অগ্নিই 
খবর, সঙ্গী তাহার জ্ীগ্থেই নত এই 

. জীবনযজের ্ান। প্র 
য্দি, উত্তম পরের প্রতি ম মধাম পুরুষের 

এই ভাব থকে, তাহা হলে, সংসারে 

আপনা! ইঈতেই মংযমের ভব আ|দ্য়া 

ৃ পড়িবে। মধাম পুরুষও গুণের অধীন নন, 

তিগিও অবিচলিত থাকিম। সংসারধর্ম পালন 

করিতেছেন তন সং লরের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎভাবে, ধোগ আছে, এই যা বিশেষ 

. কিন্তু এইরূপ গুণম্পর্শ রহিত হা ংসার 

করার প্র্রগ কথা! হইতে " আসিল? 

: একনার, স্ট া্ীপুরুষেব, ক্থা স্বরণ কর। 
মধ্যমপুরুণ জানেন, চিরদিন: এই সংসার 
জ্রা .ব্তিব্যত থাকিবেন ন।) তাহাকে 

| আহি ভাতে বিশ্রাম কারতে হইবে এই 

সুরের টা হ্টতে হবে:). জা হইতে 
: ছলে ভোগ ন্ইা থাকা চলে না। ভোগে 

সাহার অ।স্তি আছে. সে ষ্া তো নহি 

কর্ত।৪ হইতে লোন ন]। 

'-অধামপুরীফ সমস্ত মং গারটাকে পরিচালনা 

'রেংংছেন-_বঞচনেন |ধকে 7 নয়) নধোগাঠয 

পণ ও ১ ধ:. না 
শফি এ. 

কেন রর কপার (দিকে, সির দিকে। 
' সংল|রধদের এনা লক্ষ্য, এষ: বুভিফনকে 
ুরাহকমিক সাধ হৃগতা করিয়া ত্ৌলা। । 
ুতরাং ভোগ স্বা45? ঙ্গী। চে ছি'নঈ 
যখন দূলাসারের ভার 'প।ইতেছেন : “শনি 
তখন “গৃঙপতি” জরি দিকে, ' উত্তম 
পিতারমহের। নিগ্গেতহীন ; শান্ত: গুখেয দিকে 
দি রাখিযী সংসার করিতেছেন 1৩ই প্রাস্ি 
বা' সাক্ষিস্বভ/বই তাছ।র লক্ষা। তই 

 অস্তানকে বলিয়াসছি, তীয় পুরুষ নর 
সন্তানের গ্রতি মধামুরুখের. ঝর টর করব 
রছিয়াছে 1 অন্ত।ন কটা. ংলার-.. বি 
সস্ত/নকেও মোক্ষপথের পিক কারভৈ'হইফ | 
সন্ত।ন অপ্বৃ্, চক্কল;ঞ্।ই তাকে গুণ।ধীন 

, বলিতে পারি 1" যেমন, কার! হউক প্রত্যেক 
সংসারে ঈম্তীনের 'ভ।গ্যে ক্ছি না ক্ছি 

"ভোগন্জুটিযাউ যায়|: এপঠামাত। ।খ্ঙ্যাগ 
করেন” সন্তানের গ্েগের জন্ঠই। -.-এষ্ 

পরধীন্ত : সষ্জানের সঙ্গে ভীবলীলার: মাধৃস্ঠ 
আছে । কিন্ত এ কথাও মনে, রাখিতে; হইবে, 
মহামাযার নংল।রে ও জীবের ভোগের ব্যবস্থাও 
মুক্জর দিকেই- অভ্ঞাতসারে, - আকরণ 

কপ্পিতেছে। ধমস্তটা জগতের উদধগাড-: 
তেমনি : সমতা, : সংসারের উদ্ধগতি। 
কিঞ্চিৎ ভোগ অনিবাধ্য_ হইলেও. সন্তানকে 
মধ্যমপুরুষ ত্য।গ্েরই+ শিক্ষা দিবেন, “তাহা 
ইইলেই তাহার যধার্থ মংসারধ্ী' ্রতিগালন 
করা” ইইবে | মনে রাখবেন, “একদিন, ই 

'সন্তানকেই- পিতৃ লতি করি: নস ৬|বে. 
ঈংস।র করিতে" হবে, এবং ১০ পিতা 

মহত্ব লাভ কিয়া সক্ষিস্বরগে? 'অধস্থ/র 
করিতে হইবে। ' 
* মধামপুরুত খা পিওর কর্তব), জগোচনা 

করলে বুঝিতে. সগি, আ।ছে।ংসগ ৭ বর 



পোষ, ১৩৩১ ]. 

সংসারে প্রকৃত চা ্্য | যখন ধা 

আছে, অথচ ভোগ নাঈ-_সেখানে তা।গই 

একমাত্র সত্য। সাক্ষ্রূপ না! অগ্নিন্বরূপ 

লাত 'কনি. £ হলে না ্ষ্ঠান অবশ্য কর্ববায। 

শ্রাতিদিন সংলারে যাচা কিছু ভোগোপকরণ 

সক্চিত হইবে, তাহা গৃশপতি অগ্নিব উদ্দেন্টে 

আদর্শ সংসার ১৮১ 

ক্ছি গৃচ্থ উপা্জন করিস, তাহ! খবি, 
দেনত।, পিতৃপুরুষ, : 'নর, ও “সর্বভৃতের 

উদ্দেন্তে নিবেদন করিয়া দিবেন । যজ্ঞ বা 

ক্গাঞ্মোৎসর্গই একমাত্র কর্া-_সংসারে আর 

দ্বিতীয় কর্তবা" মাই । ষেসংসাবে খারা 

ক্গসিতোত্র সমাপন করে না, অর্থাৎ গুপধাতীতের 
'নিবেদন করিয়। (দিতে তবে । নর বশিষ্ গ্রাতি দৃষ্টি রাপ্যি। শাত্েতসর্গ ছারা গুণে 

সেভ সংসাপী। জগৎসংসার আর নিজের 
জন্য 'পাক করে, সেপাপই ভোজন করে-- 

সংশার একনুগর বীধিয়া লও--কোথায়ও 
ইহাই গীতোক্ক গভস্থাদন্মেণ নার নিদর্ষ। গোল হইবে না। নিঙ্গামকর্তে চিত্তপুজি 

এই জগ্টই প্রাচীন গৃভস্থাপীতে পঞ্চঘজ্ঞের হইয়া আস্কে জ্ঞান প্রেমের অধিক।র 

বাবস্থা দেশি। আ্অননসম্পদ্ সা মনঃসম্পদ্ যাড়া! লাভ ঝরিয়া স্কৃতার্ধথ হবে। 
জেগে তি, গু ৮১ 

রহ 

* সাং খাতত্বকৌমুদী রর 
সা কট 

[ন্গমানের তেদ-_ বিবৃদ্তি ] 
টি 

পারি_একটাী নিধিমুথে, অপরটী প্রতিসেধ- 

মুগ । সাধন থ।ফিলেইঈ সাধা আছে- এইবপ 

ষ্টাজেক ভায়োদর্শনদ্ব।র! যে ব্য।প্দি নিরূপ 

হ1 বিধিমুখী। ইহাই অন্বয়ব্যাপ্ত | 

ইহা! ভাবরূপ। আবার উহার বিপরীত দুখে 

অর্থাৎ আভাবরূপেও ব্যাপ্তি নিরূপিত হঠতে 

পরে। যদি দেখি, যেখানে সাধা নাট, 

সেখানে সাধনও নাই--তাহ। হইলেও সাধা 

ও সাধনের মাঁঝে সহচার ভাব অনুমিত হইতে 

পারে। কিন্ত এই ব্যাপ্তি অভাবপ্রত্যয় দ্বারা 

'অঙ্থগৃহীত। ইহাকে বলে ব্াযতিরেকবা।।গু 1 

ফল কথ _ যেখানে সাধন আছ, সেইথ।৮ই 

সাধ্য আছে, এইরূপ নিশ্চয়কে অন্বয্ব্যা।গ ও 

অন্জমনের ভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা 

প্রথমত: লাপ্সিব 

গ্রাকার ধরিয়া! আচার্য 'ন্ুমানকে বীত ও 

অপীত এই ঢুই ভাগে ভাগ করিলেন । তন্াপো 

অন্বর়-বা!প্রিমূলে বীত আঅগ্রমান ও বা(তিরেক- 

ব্াপ্তিমুলে অবীহ 'অন্রমান। সাধ্য ও 
'জা।ধনের 'সহচার ভ।ঘই ব্য।প্তি ইহ! আমর! 

অআ(লোঠনা করিয়াছি । ভখন, 

আলোচিত হষ্টয়াংছ যে, 'এই সহচাৰ ভান 
| ভূয়োদশনের:দ্বার! "জ্ঞাত হওয়া যাঞ়। 'জুতরাং 

। একটী ব্য।প্রিসঘদ্ধ নিরূপণ করিতে হইলে 

সত্বন্থিদ্বরের সহ।বস্থিতির একাধিক দৃষ্টাস্তস্থল 
সংগ্রহ কর! প্রয়েজন হইতে পারে। একটু 

প্ণিধান করিলে বুঝিতে 'পারি, এই লহ যেখানে লাধা লাই, সেখানে দাপনও নাত, এই 
'বস্থিতির,প্রম।ণ আ।মর হই আকারে .পইতে রূপ বিপরীত নিশ্চয়বলে ব্যাতিরেকব্যাপ্তি 

৩৯০ 

কথ। বূলিবার আছে। 

হইপে১-উ 

এ: কগাও 



২৮২ 

সিদ্ধ হয়। উদাছরণন্বরূপ ধূষ ও অগ্নির 

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বদি 

বল, যেখানে ধুম (সাধন ) আছে, সেখানে 

সেখানেই অগ্নি (সাধ) আছে। যেমন 

পাকশালা উড্া।দিতে_ হাছ! ভইলে অন্য. 

বাণ্তি সম্বন্ধ নিরূপিত হঈল। আবার এই 

তোরই সমর্থনকল্পে যদি বলি, যেখানে অগ্নি 

( সাধ্য ) নাই, সেগানে ধুমও (সাধন ) নাই, 

যেমন জলাশয় উত্যাদিতে_ তাহা হইলে 

ব্যতিরেক ব্যাণ্চিসত্বন্ধ নির।'পত ছইল। 

নর 

উহার পর শ্মাচার্যা অশীত ব। শেষনৎ 

অনুমান সব্বন্ধে যাই] বলিয়াছেন, তাহার 

কিঞিৎ আলোচন! প্রয়োজন। “শেষবৎ* 

. এই সংজ্ঞার, শেষ বলিতে।কি ঘুঝিব, তাহাই, 

গ্রথষতঃ বিচার্য। । এই সংজ্ঞাটী গ্ভায়দর্শন 

হইত গৃশীত। এট প্রসঙ্গ ভ্াাযহ্জ্ঞভাধ্যকার 

বপিতেছেন-ণশেষরন্ষয পরিশেষঃ 7 'স চ 

গ্রনক্ত গ্রতিষেধে অন্যত্র গ্রসঙ্গাৎ শিষ্যাম!ণে 

অন্প্রঠ্যয়। যথ|। 'সং, অনিষ্যম্ ইতোনমাদিন! 

রণ শুণকর্শণাম্ অবিশেষেশ সামান্তবিশেষ 

সমলায়েজো। "নিক্তহ্য শব্বহ্য, তশ্মিন্ দ্রব্য- 

,গুপকর্মসংশয়ে, 'ন দ্রবাম-এক দ্রবাত্।ৎ। 

ন বর্ম_শব্ান্তরহেতুত্াাৎ) যন্ব শিষাতে, 

সেদম্। ইতি শস্য গুণত্ব প্রতিপাত্ত১।৮ 

উল্লিখিত সন্দর্ভে ভাষ্যকার শেষবৎ সংজ্ঞায় 

শেষ ন্লিতে কি বুঝায় এবং শেমবৎ অনুমানের 

, উদাহরণ বা কি, ভাহ। ভাঙ্রিয়া বলিয়া।ছন। 

 ভাষ-ক্গার বলিতেছেন-__শেষবৎ অনুমান অর্থে 

পরিশেষের অন্ুমান। পরিশেষ বলতে কি 

. বুঝিব? কোনও একটা বস্তুর স্বরূপ অমর 

যণ'গনূপে জান না। একরপস্থলে নাগা দিক 

৪ইতে বিচার করিয়া অন্থমাননগলেই অ।মা- 

. ছিগকে তাহ।র স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। 

আরধাদপণ 

আয়োপিত হইতে পারে। 

[ ১৭শ বধ ৯ম সংখ্া। 

বিচারের সঙয় নিশ্চয়ই আ।মাদিগের বিকল্প 

উপস্থিত ভবে । তখন একট। নির্দিষ্ট সীমার 

মঝে আমাদিংগর বিচার্যা বস্তটি প্রর়ে।গ 

করিয়া ছাতার লক্ষণ নির্বাচন করিতে 

হইবে । এইরাপ করিতে গেলেই প্রথঞঃ 

দেখিব, কতকগুলি লক্ষণ নিচার্ধা স্তর উপর 

মোটেই খাটে না; আবার কতকগুলি খাটে. 

কি লাখাটে, তাহা বিশেষ বিচার না করিয়! 

বল! যায় না। ইহাদিগের মধ পূর্বে 
লক্ষণগ্ডুলি হইবে বিচার্ধয বস্তুতে অগ্রসক্ত ) 

পরের লক্ষণগুলি হইবে প্রনক্ত। যহায়া 

অগ্রসক্ত, তাহাদিগের সহিত আমাদের 
কোনও কারবারই ঝাই। যাহার! প্রসন্ত, 
তাহাদিগকেই একবার যাচ|ই করিয়! দেখ! 
প্রয়োজন। ইছাদের মধ্যে হয়ত প্রায় সকল 
গুলির সন্বন্ধেই আমর! গ্রমাণ পাইলাম য়ে, 
বিচার্ধ্য বস্ধতে তাহাদিগকে আরোপ কর! 
চলে না--ম্থতর|ং তাহাদিগকে বাতিল করিয। 
দেওয়! যায়। কেবল একটী মাত্র লক্ষণ 
অবশিষ্ট থাকে, বাহার সম্বন্ধে কে।নও প্রকার 
প্রমাণ সংগ্রহ কর! হয় নাই। এক্ষণে একটু 

চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, নিদিষ্ট সীমার 
মাঝে যদি নির্ববচন চলে, এবং ম্প্টতঃ যাহার। 
অপ্রসক্ত, তাহার! ধদি বাদ যায়) তাহার 

পর যাহার! প্রসন্ত বলিয়া সন্দেহ হতে, 
তাহাদিগের মধোও যদি একটী ছাড়! আর 
সকলগুলিই প্রতিসিদ্ধ হয়, তাহা! হইলে 
পরিশিষ্ট লক্ষণটাই স্বচ্ছনে বিচার্ম্য বস্ততে 

এই'রূপে 

অগ্রসক্তকে বর্জান' করিয়া 

প্রতিযেধ 

ও প্রসক্তের। 

পরিশিষ্টফেই বিশেষ 

হেতু বলিয়৷ গ্রহণ করাই উা+- 

কারের ভাষুয়__শি্যম[ণে সম্প্রত্যয়ঃ | 

করিয়া 

গ্রতীতির 



| পৌধ, ১৫৩১ ] 

সবয্ূপ উপস্থিত করিয়াছেন এবং বৈশেধিক 
ঘর্শনানুযাী পদার্থ বিভাগ খ্বীকার করি 
এই মন্বন্ধ বিচার করিগ্নাছেম। বৈশেধিক 
দরশনকার কথাদ বলেন, জগতের যাবতীয় 

পদার্থকে ছয় ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে 
দ্রবা, গুণ, কর্ম, সমান্ত। সমবায় ও বিশেষ। 

যে কোনও;পদার্থই হউক না কেন, তাহাকে 
এই ছয়টার একটীর মাঝে পড়িতে হইবে। 
এক্ষণে আমাদের বিচার শব লইয়।। এই 
প্রসঙ্গে পদার্থ ছয়টীর সম্পূর্ণ লক্ষণ সালোচন!| 
করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল যে 
যে লক্ষণ বিচারের অনুকূল, তাহাদিগকে 

ধরিয়৷ দিলেই চপিবে। শব সম্বন্ধে আমর 

শুধু এইটুকু গনি যে, শবের সত! আছে 

এবং উহ। অনিত্য । শব্ধ অনিত্য এবং 

গ্রতিক্ষণে নৃতন শবের আরম্তক--ইহা 
নৈয়াযিক দিদ্ধাস্ত। শবের সত্তয আছে 

শুধু এইটুকু ধরিয়া ইহাকে ছয়টা পদার্থের 

তুল্য মুল্য ধর! যাইতে পারে, কেননা! উপরি- 

উক্ত ছয়টা পদাথুই ভাব পদার্থ। এই হুইল 

বিচারের প্রথম কথা । কিন্তু ইহার পরেই 
অ।ম(দ্রিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, শব্ধ 
নিত্য ; অথচ ছয়টা পদার্থের মাঝে সামা, 

বিশেষ ও সমবায় এই তিনটা পদার্থ নিত্য। 

ুতরাং শবকে ইহাদের সামিল ধর! যাইতে 
পারে না। শবের পক্ষে এই তিনটী অপ্রসক্ত। 

ইহাপিগকে বাদ দিলে থাকে, দ্রব্য, গুগ ও 

কর্ম। এখন শব এই তিনটার কোনটাতে 

পড়িবে তাহাই বিচার্যয। শবের অনিত্যত 

ও সপ্ত! শুধু এই দুটা লক্ষণ ধরিয়। বিচার 

করিলে এখানে কোনও সবিধ! ছইবে না. 

কেন না উচ্ক লক্ষণ এই তিনটা পদার্থেও 

“থাকিতে পারে। 

খাত কৌমুদী 
ভয্াকায় শবে ছবয়প বিচারকে উদাহরণ 

২৮৩ 

তাঁহা হইলে বলিতে পারি, এই তিনটা 
এখন শবে গ্রসক্ত। সুতরাং * ইছদগের 

এর একটী লষ্টয়া আমাদিগকে বিচার 

করিতে হইবে। প্রথমতঃ ধর, দ্রব্যের কথা। 
প্রশ্ন এই, শব দ্রব্য কি ন1? দ্রবা ছু্টপ্রকার-.. 
সবয়ব.ও নিরবয়ব। 'খাহ! সাবয়ব, তাহার 

একাধিক অবয়ব আছে; উহা! বছ “অনয়বের 
সমবায়ে গঠিত, উহা নিভাজা। আর যা 

নিরণয়ন, তাহার ভাগকল্পনা তো চলিতেই 

পারে না। এখন দেখ। াউক, শব এই 

ছুইপ্রকারের কোন্টার অন্তত হঈতে গারে। 
প্রথমতঃই আমাদের অনুভব হয়, শব একট। 
অথও বস্ত্র ইহাকে টুক্ব] টুকরা কর! চলে 

না; আপখ|না শব, দি'কখালা শক-_এরপ 

খল চলে না । জাতবাং শব তে গাসয়ব, তাহ] 

বলিতে পারি না। আবাং শব নিরাধার 

বলিয়াও অন্পভন হয়না, শতরাং তাক 
নিরবয়বও বপিতে পারি না। তবে ম।বামাঝি 
একটা ব্যবস্থা হইতে পারে, যে শক, 
অনেক।বয়বও নয়, আবার নিরবয়ব নয়-_ 

উহা! একাবয়ব, অর্থাৎ উহার সামান্ততঃ 

আধ।র আছে, কিন্তু শ্থগত তেদ নাই। কিন্ত 

তাহ! হষ্টলেই শব আয় দ্রব্য হইতে গারিল 

না, কেনন! ত্রন্য হয় সাঁবয়ব অথব| নিরবয়ব 

হইবে। পা 

তারপর প্রশ্ন 'এই, শব কর্ধ £ইতে পারে 

কিনা? বৈসহ্িক সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ণ অন্ত, 
কর্মের আরম্তক হয়না । কিন্তু নৈয়ায়িক 

শবকে অনিত্য বলেন। যাহ! অনিত্য, তাঁহ। 

ক্ষণ্থার়ী। সুতরাং অধিকক্ষণব্যাপী হটন্তে 
হইলে স্বীকার করিতে হয়, পূর্ববক্ষণে যাস 
বিনষ্ট হয়া, তাহ! পরক্ষণে তংসদৃশ আর 

একটা উৎপন্নও করিয়াছে, নতুব! ধারা বঞ্জানস 

থাকে না। তাহ! হইলে শন পবাস্তয়ের 



২৮৪. 
আনস্তক। কি শব কর্ণ হইলে, কর্ম 
ফর্াস্তয়ের আরসুক শ্বীকার করিতে ছয় |. 
ইহ! বিরুদ্ধ) সুতরাং শব্দ কর্মমও লছে। 

ূ এইব্ূপে শবে দ্রব্যত্ব ও কর্ম প্রদক্ত 

হইয়!ছিল। বিচার দ্বারা মর! ভাহার নিরাস 
করিলাম 1* ছয়টী পদার্থের মাঝে প16টাই 

নিরস্ত হইল--বাঁকী থাকিল গুণ। এখন 

অ[মর! নিঃসন্দেহে বলিতে গার, শব্ধ গুণ । 

ইহাই পরিশেষের উদাহরণ। 

৬ 

তারপর যদি প্রশ্ন হয়, শব কাহার 
গুণ? জামরা বলিলাম, শব পৃথিবীরই 

আশ্রিত, যেহেতু উহ! গুণ। কিন্ত শব 
অপাকজ বিশেষগুণ। আবার পৃথিবীর বিশেষ- 

স্গ গন্ধের সহিত তাহার সামানাধিকরথ্য 

জাই। নুতরাং তাহাকে পৃথিবীর বিশেষণ 

বলিতে পারি না। এইরূপে পৃথিবী, জল, 

তেজ, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন_ 

এই আটটা দ্রব্যের কোনটার সঙ্গেই শব্দকে 
গুগরূপে ভুড়িয়া দেওয়া 'যায় না। নয়টা 
দ্রব্যের মধ্যে বাকী থাকে এক আকাশ। 

সুতরাং সিদ্ধাস্ত হয়, বা সম্প্রত্যয় হয় যে, শব 

আআ কাশেরই 41 ইহাই পরিশেষের শ্রেষ্ঠ 

উদ[হরখ। 

পূর্বববৎ অনুমান বন্বন্ধে আ|টাধ্য যাহ 

খলিয়াছেন, তাহার ভাত এই, যাহ! ধর্তম/ন 

অনুমান সাধু, ঠিক ভাহার মত বস্ত যদি 

অন্ঠত্রও দেখ! যার, তাহা! হইলে উহাকে 

দৃষ্টান্ত ধারগা যে সাধের অনুমান হয়, তাহাই 
1৮৮ অহুমান। যেমন পর্বতে ধুম দেখিয়! 
খচ্ছির অনুমান করিব। এখানে বাহু সাধ্য, 

ঈর্বত পক্ষ । কিন্তু এই বাহু কেবল পর্ব্েই 

্ থাকে, তাহা নয়। পাকশালাতেও আমর! 
ব্ধি দেখিয়াছি, এবং পর্বতে অঙ্জনের বাঁ 

গাদন [ ১৭ বধ লং খা; 

হইতে উহ! যে কোনও অং ংশেই পৃথক নহে, 
তাীন জানি।: উভয় বন্ধির মাঝে একটা 

, সাধারণ ধর্ম রহিয়/ছে বহরত্ব-_উহাই বহ্ছির 
বলক্ষণ। এই স্বলক্ষণ বহর আশ্রপ্' যেমন. 

পর্ধতও হইতে পারে, তেমনি পাকশালাও 

হইতে পারে । ফল কথা, আমাদেরর অনুমেয় ' 

সাধ্য একটী গ্রাসিদ্ধ বস্তু। গ্রানদ্ধ সাধ্যের 

অন্ুমানকে পুর্ব অন্থুম!ণ হবলা যাইতে 

পারে। 

কিন্তু যেখানে সাধ্য গ্রসদ্ধ নয়, সেখানে 

ব্যাপ্তির গ্রক!র ধরি! হয় সামান্তাতে দৃষ্। 

নতুবা শেষবৎ অনুমাৰ 5ইবে। যদি অন্বপ়্- 

ব্যাপ্ত পা ওয়া যায, তাহা হলে সামান্যতো দৃষ্ 

অনুমান বে, আর যঙ্গি বাতি চরেকব্য।প্তিশাত্র 

পাওয়া! যায়, ত।হ1 হলে শেষবৎ অনুমান 

গুইবে। সামান্ঠতোদুষ্টের উদাহরণস্বরূপ 

আ.চাধ্য ইন্দ্িয়াগমানের কণ। বলির়াছেন। 

অন্ন কথার বল। যাইতে পারে--আমর! 

ইন্ড্রয়ের অনুমান এইরূপে করিতে পারি। 

সমস্ত ক্রিয়ারই. করণ আছে-_ইহা একক 

সার্বভৌম সিদ্ধান্ত | ইহার দৃষ্টাস্কেরও অভাব 
নাই-- যেমন ছের্দন ক্রিয়া, করণ কুঠার-- খনন 

ক্রিয়া, করণ থনিত্র, ইত্যাদি রূপ।[দজ্ঞানও 

ক্রিয়া, ন্থৃতরাং তাহারও করণ আছে। সেই 

কর«কেই বণি ইীন্দ্রিয়। কিন্তু ইন্জিয়ের ্রতান্ষ, 

হয় না। অর্থ।তৎযে সাধ্য অন্ামত হইল, 

তাহা অগ্রসিদ্ধ বস্তু । 'করণ আমরা অনেক , 

দেখিতে পাই, কি: ইন্্িমজাতীয় করণ 

দখিতে পাই ন।। অবস্ত এখানে যেগাদিগের 

গতি)ক্ষ ধর! হইতেছে,না। যেখানে এইন্ধপ, 

অন্বস্বর)। পিমূলক অনুনাম শা অগসি্ সাখোয়, 

অনুমান করা হুয়,. তাঁহীকে সামান্ততোদুষট 
অনুমান বলে। 



পৌষ ১৯1 
সুরত, 

অন্তরপ ব্যখ্যা ও ' আছে। কেছু বলেন, 

পূর্ব: অর্থে 'কারণ। সেখনে কারণ ধরিয়া 
কার্যোর' অনুমান ভয়, সেখ।নে পুর্ববৎ 

অনুমান । যেমন মেঘাড়ঘ্বরকে হেতু ধারয়। 

বৃষ্টি ঘচবে ব্ণয়। অনুমান কর। হহণ-_ইহা 

পূর্ববং অনথম।ন।. শেষ অর্থ কাধ্য। কাধ 

ধারয়৷ কারণের অঞুমান হহলে শেষবৎ অনুমাণ 

সাংখাতবকোদুদী 
শেষবং ও সামাগ্ততো দৃষ্টে | 

রশ 

২৮৪ 

হইবে যেমন নদীতে জল ঠাডিরাছ, এই' 
হেতুতে বৃ হইছে বলিয়া অহুমান..করাঁ 

হইল। যেখানে হেতু ও সাধোর মাঝে 
কর্ধযকারণভাব নাই; সেখ|নে সামান্ততোদৃষ্ট 
অনুমান__যেমন (পৃথিবীকে হেতু ধরিয়া 

কোনও, পদার্থে ব্য অনুমটন।* 

এই সমস্ত অনুমানপ্রকার প্রাচীন স্তায়- 

কর্ত(দ্িগের অভিমত। 

আরণ্যক 
নী 

“যজ্ঞ ব বাচঃ পদনীয়মায়ন তামম্ববিষ্দন বধু প্রবিষ্টাম্ ॥৮ 

চেষ্টার' সঙ্গে এমন দৃঢ়তা থাকবে-যাতে 

লক্ষ্যের চিন্তায় মন একেবারে তদাকাঁরক।(রত 

হয়ে যাবে; এ নহলে পতনের. ভয় হতে মুক্তি 

নাই। আদদশর থাপে. মনকে যে পর্যন্ত 

সম্পূর্ণ ন। পুরে ফেলা. যাবে, সে পর্যস্ত 

যথেচ্ছাচাবের পথে দে আকুষ্ট হবেই । এক-. 

বিন্দু অমগ থ[ক্লে একটু খুৎ থাকুলে 
সেইটা ধরেই তোমার সমস্ত সত্ব বেরিয়ে 

যেতে পরে, এষ্ট, গ্েনে ' একটা মুহুর্তের জন্যও 
দ্নেহকে অসংঘত হতে দিও" না_মনকে 
অবাণাস্থত হতে দিওন)।. 
মূল-_এ' কথাটা. মনে রেখো । 

ক 

» তিনি আমার প্েখঠা, এ কথা মানি। 

কি তা বলে শুধু প্াগ্রাম কুরে আর পৃজ! 
আক তাকে দূরে সরিয়ে পাথলেঠ তো হবে না। 

তিনি আমান এ।ণেরঠ| হু-- তকে আমার - 

স্থ্যেষই শক্তর" 

_খণ্েদসংহিত। ১০৬৩ 

প্রাণ হয়ে আমার মাঝে নেমে আস্তে 
কবেশ-আম।র মাঝ দিয়ে তার লীলা জগতে 

প্রকাশিত হবে--তবেই না আমার আদর্শ 

সিদ্ধ, সাধণ। পূর্ণ! এ নইলে তাকে সর্বময়, 
বলে স্বীকার করেছি কেন? 

গর * 

একটা কিছু মনে আন! এক কথা» 
আর লালসার সঙ্গে উপভোগ করা এক. . 
কথ।। কুকথ। মনে এলেই যে তার দ্বার 

আমর. ক্ষতি হয়ে গেল এঈন নয়). 
কথার সঙ্গে সঙ্গে য্দ মনে লীরাস, দেহে, 

উত্তেজন। আসে-__তবে আমার ক্ষতি হতে 

“পারে। শুধু মনে আন্লেই ঝি ক্ষতি হয়ে 
ধ্তে, তবে ম[ন্ষ কোনদিন ভাল হতে পার্ভ্ 
ন।1. প্রতি মুহূর্তের অন্ত, মনকে একট। 

সতী বা জপে বা।পৃত রাখা ভাল। তে 

কুচিস্ত। 'আঁদ্বে না। যদিও আসে, তর্খন 



২৮৬ 

মনকে নির্বিকার রেখে চলতে হবে- 
পকুচিস্তা কর্ব না" এই সংকল্পও যদি তখন মন 
থেকে মুছে যায়, তাও ভাল। এমনি করে 

সন্বলাতীত ভাবনাদ্বারা ভাল-মনদ উভয় 
সঙ্করনেরট উর্ধে মনকে দ্বাপন কর্তে হবে। 
তবেই চিন্নার সঙ্গে সঙ্গে মনের ঘেলালসা, 
তা দুর হবে, দেছের উত্তেঞনাও কমে আস্বে। 
তখন ভাপ চিস্তাতেও মনে অভিমানের 

উদ্ধান আস্বে না,__মন্দ চিন্তার কও.য়নও 
ক্রমেই কমে অ[স্'ব। 

গুরু কৃপা করেন অলক্ষ্যে । গুধু তার 

উপর বিশ্বাস চাই | তিনি-যখন যাকে যেদিকে 

চালিত করেন, সহত্র বাধাবিপদ্দের মাঝেও 

সোদকের লক্ষ্যে সে পৌছাতে পায়ে; এই 

জেনে সর্ববনা সেই মহাশক্তির কাছে নত 

হয়ে থ|কৃতে হবে। আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি দিয়ে 
তাকে আর কতটুকু দেখি? হয়ত 

আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে আমি আমার বাধ! 
হনে কর্ছি, সেট।ই অপর দিক দিয়ে আমার 
পক্ষে মুক্তির ার। নিজের বুদ্ধির অভিমানকে 

সর্বদা তার পায়ে সপে দিয়ে চল্তে হবে-- 

তবেই তার গৌরব অমর! অন্থতব করতে 

পার্ব। 

মহাশক্তিই তে। আমকে চালিয়ে নিচ্ছেন-- 
তবে আর আমার পথের ভাবনা! কি ?-_ 
আমাকে যেতিনি চালিয়ে নিচ্ছেন, এটুকু 

বুঝ বার গন্ত পথের ভাবঝন--নতুবা সে অদৃশ্য 

শক্তির প্রমাণকি? তারপর, ভাবন! যদি 
নাকরি, তবুও তিনি চালিয়ে নিবেন-- 
তবে সে চল। অজ্ঞাতসারে তবে। সে চলার 

চেয়ে জেনেগুনে চলার কি নখ নাই? তাই 

আধাদপণ [বশ বর্ষ :৯মসংখ্যা,.. 

আমাকে ভাবতে হয়, ভেবে তার নির্দেশ 
বুঝতে হয়, বুঝে চল্তে হয় ১--এই চলাই 
পুর্ণভাবে চলা । ভাব-শক্তির সম্থরর এতেই 
তাকে শুধু জান্লে হয় না-_বুঝ তে হয়। 

& 

স্বতাবের বশে ছুটাছুটী করিতে, করিতেই 
মনে হয়_এই চঞ্চলতার মূলে স্থির একটা 
কিছু আছে; কাজেই এই ছুটাছুটারও প্রয়োজন 
আছে । সত্যের সন্ধা যতক্ষণ ন| পাইতেছি, 
ততক্ষণই প্রয়োজনের ছুটাছুটী। সত্যলাভ 

হটলে প্রয়োজনের কোলাঞছুল আপন! হইতেই 
শব্ধ ছুইয়] যার়--তখন তার জন্ত ন! তাবিলেও 

নীরবে সত্যের কাছে থাকিয়া নতমস্তকে 

'সে আপন কর্তব্য করিয়া যায়। তাই দেখি, 
ভগবানের কাছেধে জত্মদমপণ করে, তার 

'অভ।ব ঝ! গ্রয়োজন আপন! হইতেই পূর্ণ হউয়া 
থ|কে। তখন সেন! চাহ্য়াও সবই পায়। 

তিনি যে পূর্স্বক্ধূপ। তাই আমাদের 
অপুর্ণতার মাঝ দিয়! তীর প্রকাশ। আমর! 
যদি অশক্ত হই, তবেই তিনি আসিয়া! কোলে 
লইতে পারেন; কিন্তু আমব! যতক্ষণ শক্তির 
অভিমান রাখি, ততক্ষণ তো তাহ!কে দেখিতে, 
পই না। তিনি না করাইলে আমাদের 
করিবার অধিকার নাই, কিন্ত আমর! নাঁ 
করিলেও তিনি করাইবেন-ই-কেনন! পূর্ণ 
কর। তার শ্বতাব। যদি মনে কর,য| 
করাইতেছেন, পূর্ণতার জন্ই--তবেই তো! 
সকল গোল চুকিয়। গেল। 

রি 

ভিতরের দিকে দৃষ্টি খোলেনি বলেই, 
ব!ইরট! অস্পষ্ট ঠেকছে ।, কেউ যদি কাউকে 
ভালবাসে, তার গ্রাথ বোঝে--৩বে তার” 



পৌষ। ১৩৩১ ] | জঅ।রণ্াক 

বাটয়ের কাঁজ দেখেই মনের উ্গেশ্ট বুঝে 

ফেলে । বাইরের দমন্ত হৈটৈএর মাঝে আছার 

খোঞ, তাতে আপত্তি নাই-কিস্ত তৃপ্তি 

খুঁজতে হুযুল ভিতরে ন। ঢুকে উপায় নাই। 

ভোগ করা বায় বাইবের ইন্দ্রিয় দিয়ে, 

কিন্ত তৃথি আসে মনে। তৃপ্তি না থাকলে 

যেমন ভোগ বার্থ-_এ জগতেরও ঠ্েমনি 

ভিতরের জ্িনিষটাকে না ধর্তে পার্লে 

বাইরট। ভাল লাগেনা, বোঝাও যায় না, 

কাজেই বার্থ মনে হয়। 

আমাদের মন চঞ্চল তাই আমর 

 শন্ত্তিষ তাবকে ধরতে পারি না, আনন্দকে ও 

অব্যাভত রাখতে পারি না। সঙ্কল্পে দৃঢ়ত! 

নাই, অপচ তীব্র ফলকাজ্ষা অ:ছে-কাজেই 

কোনও কর্মে পূর্ণত। লাঁভও হয়না) মূতর 

স্বিব্পা নাই__কাজেই মতের একাও নাই। 

মনের অনৈকা যেখানে, সেখানেই তে! 

বিরোধ; আবার স্থৈধ্য নাই বলে বিরোদকে 

সা করবার মত ধৈর্য নাই । ধৈর্ধ- 

হীনত। বা অক্ষম যেখানে, অত্যাটারও 

সেখানে । সব দিকেই আমাদের মাঝে 

কেবল অস।হী্য__ পূর্ণতার অতাব। এর 

একমাত্র কারণ মনের অস্থির
ত1--পৃণত। লাভ 

করতে হলে এই অস্থিরত। দুর করতে হনে, 

ভ।ল-মন্দ সমন্য ব্যাপারের মাঝে মনকেঃপ্রশাস্ত 

রাখতে হবে। 

. 

শ্তি আছে, কাই তা প্রকাশ পাচ্ছে। 

তার মাঝে আমার কৃতি ভ।বনা--সে শুধু 

কলপন।ঠেই খাটে। নতুবা অনুভূতিতে তে। 

ভূ আমি তে ন।ই-_সেখানে হয়।মব তুমি, 

ময় সবই আবি, প্রেমের পাজো টত 

পরী. 

২৮৭ 

কোথায় ? কর্নার পন এমম করে দৌতে 

বেড়ব ফেন? তাব,_আমি নিধন্ৰ, 
নিদ্দুক্ত একরস-__দ্মামি আবার কার কাছে 

চাটতে ধাব ? আমার মাঝে তো স্ব-. 

কেনন। সবের মাঝেই যে আম 

রঃ 

বৃহৎ কল্পনায় স্বখ আছে. ত।তে সার্থকতা ও 

অ[ছে- যদি শ্বারসিকী অনুভূতিতেই তার 

পর্যাবসান হয়। যে কল্পনার দৌড় :কল্পন! 

পর্যাস্তঠ, সে কল্পন। আংশিক ন্থখকর॥ হতে 

পাকে-_কিস্ত চরম আনন্দদ।য়ক নয়।: এই 

কল্পনার স্থথে যায় মজে গাঁকে, তার চিরদিন 

*অ।পনারে শুধু ঘেরিয়া ঘুরে মবে পলে পলে” ॥ 

কল্পনা যে করবে না এমন নয়-_থ।ধীন ভতে 

হলে করনা চাই ই) তবে অনুভূতিতে এবং 

বাস্তব জীবনে তাকে ফলিয়ে তুলতে হবে, এই 

যেন লক্ষা থাকে। 

ন 

সঙ্যের সঙ্গে তোমার ফোন দ্বৈত নাই, 

কেনন। সতাই চোষার শ্বরূপ 7) এই অনুভূতি 

যতদিন না ছবে, ততদিন ভুলের মাঝে 

পিছ লিয়ে পড়তেই হবে । সত্য মিথ্যাকে 
গ্রাস করবে-তু'ব যদি তার উৎপত্তিস্থল হও । 
এই মহান ভাব সর্বদাই চাই--তুমি শুধু 
সত্য দ্রষ্টা নও, এমন কি তুমি তার 

অনুভবিতাঁও নও--তুমি তাই। 

ষ্ 

আবেগ জিনিষট।র মূলে যদি একট! ছন্রঃ 
না থাকত_তবে সেটা যার মাঝে আসত, 

সে ছরছ।ড়। হয়ে পড়৪। কিন্ত তাতে হয় 

না-যার মাঝে তার জন্য নিঃ স্বার্থ অ:বেগ 

আগে, তাকেই দেখি সব েসে স্িতগুজ, 

সবের মাঝেই প্রশান্ত! 



সংবাদ ও মন্তব্য 
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আশ্রামন্সহ লাল 

, মঠা বিষ্ঠা ভীম পরমগংসদেব ভক্ত- 

লনষিলনী উপলক্ষে হময়নামনী আশ্রমে. 

ছিলনে। ' তথায় সম্ষি্নীব কার্যান্তে তিনি 

১৪ই পৌষ সোমবার: পুবী, সসভিমুখে সাত্রা 
করিয়াছেন 1 তীতার পুরীর ঠিকনা-- 

*মীলাচলকুটার, শবর্গদ্বার, পুরী ।* 

| দানপ্র্তি 

আমরা বীগৌরাঙগ- -সেবাশ্রমে নিষ্ললিখিত 
দানপ্রাণ্ডি স্বীকার করিতেছি।-ডান্তার 
ীযুক্ত দেবেন চন্দ্র রায় ৩২, বদমনবাসী 
জনৈক ভদ্রলোক ৫১... যুক্ত যীঞেন্্র চন্ত্ 

দাস ৫ | 

 হালিসহন্প সান্রস্মভ-আ শ্রম 
অন্রতা সারস্বত মঠের শাগান্বরূপেঃতালি- 

সহরে (চব্বিশপরগণ!) একটী,মশ্রম স্থম্পিন 

করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। আমরা তাছার 

একখণ্ড রিজ[পনী প্রাপ্ত] হষটয়াছি। প1ঠক- 

বর্গের অবগতির জন্:নিয়ে তাহ। মুদ্রিত হইল। 

.. *্পরম পুজাপু।দ পরিব/জকা চার্ধয পরমহংঈ 

রীত্রীর্মৎ স্বামী নিগমানন্ন সরশ্বহী দেবচহিন্দু 
'ধঙ্ধের উন্নতি ও বিস্তারকল্লে আ।দাম প্রদেশস্থ 

শিবসাগর জেলার অন্তর্গত কোকিলামুখ নানক 

স্থানে একটা *লারস্বত ৮ স্থাপন করিয়া 

তথায় সংশিক্ষা 

. পন্থায় একটা খাষ-বিগ্ঞালয়. (ব্রহ্গচধ্য স্কুল) 

২৩ সাধারগ পাঠাগার "এবং দরিদ্র-নারায়ণ 
লেবার ; অন্ত: আনাথনিকেতন ও দাতব্য 

'টিকিৎসালয় স্থাপন কুরিয়াছেন। 
কার্ধ্ের, দ্গ্রসারের অন্ত বঙ্গদেশের পাঁচটা 
 প্লিত।গে উক.'সারত মঠের আদর্শে প|চটী 

সপ পপ নর পপ 

গ্রচারকল্পে খধিগ্রদপ্রিত : 

এ প্রারন্ধ .. 

শাখ! ভাশ্রসও (পি চষ্টয়।'ছ। এই পাচটা 
নিভ।গীর শাখা আশ্রমের মধো প্রেসিডেন্সি 

বিভ। গের অস্তর্ীশ। জালিম, "সারশ্থত 

' আশ্রম” অন্তক্ঃম একটি এম টা, 
'. প্এই সংরস্বত আম ঘআাসাস, পাঠগৃহ, 

'দ্বান্বা চিকিৎসালঘ,. "ঞাগ: নিকঙন, 

"সাধারণ পাঠাগ।ন প্রভাত, € কৃষি কার্যে র.জন্তয 
জমীন বন্টোনস্ত কবার, লিশেষ ক্ুয়েজম হইয়া 

পড়িয়াছে। আশ্রমটী দেশের উননতিকল্লে 

সর্বকার্যোপযোগী করার পক্ষে অন্যুন দশ 
হাভ*র টাকাল দরকার | । | 

শআতএস আম্ব' প্রণোেক দানশীল 
স্বধর্ধানূরগৌ (দশপামীর !নকট আন্তরোধ করি, 
তীঙ্াবা যেন শামাদেব' এফ মহত উদ্দেশ্য 
:সাধনকল্ে যথ।সাধা অর্থ সাঠাশ্য করিয়। 
আম।দের কার্যোর সভা»! কারন ।, 

“আমরা অর্থসংগ্রাচ্চের ৮ন্ত আমাদের 
*সারস্ব ত 'আ শ্রমের অন্য সেবক শ্রীগোপাল 

ব্রঙ্গচাদ্ী মই।শয়কে পাঠাঈল।ম | যনি যা! 
'দ্ান করিবেন), প্রিত সেবক রাসদ দিয়া 

তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন নিবেদন. 
মিতি”-_ | বিনীত 

র অধ্যাপক আক্ষেপাদ্দাস১ভভ্টঙ্ডার্খা 
র আন পরিচালক 

শ্ী্ঘদুনা স্ুহ্োপাধ্া নথ ' 
।- এ সহকারী 

উক্ত-আাশ্রমের-প্রধান পৃষ্টপোমকগণ-_ 
শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘেষ বি, এখ, উাঞ্ল 

হাওড়া ভগকে।ট। 
। শ্রীযৃত প্রফুল্লকুমার ঘে।ষ এম্..এ, বি খল, 

উকিল, অ[লিপুরন 
শ্রীযুত নলিনীমোহন বন্দো।পাধায়. 

সণজজ,, আলিপুর | 
শীযৃত স্বরে্্রনাথ মিষ্র; হন্প্পেক্টর অফ. 

ওয়াকস্, কলিক্লাত! কর্সোখেশন 
শরীযুত নারায়ণনাস নন্দী 'বি, ই 

সিভিল ইঞ্জনিয়ার ॥ 
| ৪৫ তারাপদ য়, ভুয়েলার, 

| বান হানার 
৮৪ 



[ খখৈদঃসঈংহিতা_-২৩৮ ] 

প্র হি তুদতৎ, ভ্হতথা। আহ, অন্নুহথা 

ল্রপ্বত্য ক্ছেণ স্বজ্বক্মান্নত্থ্য চেগাচছে। 

ইলা” সোল ন্ুযাননমণ  আভিষিম্ 

ত্্স্নিন্ জক্মন্ছে স্কপপুতম্যু লোন 

- আম. াতঙ্মন্ নন শ্রহ্মন
ন্ নোতি ভত্দ্রন্ন্ 

নল. ন্বাচোম্ম নম স্লো তত 
: োক্সক্ষ। . 

নম মে গু [চন্য জল €ব্া ন্িিতলান্খীল 

৫ম আ।্ভঅজ্ঞস্মপিতল ভিডন্লীজ
ঞ ॥ 

মো অঅ ক্স শত্ত আ।ভিদ্যি ৪ 

 অভিষ্থাস্মহ তহ. তিগিত্
তেন, লিঃ 

হত আসন “ব্য স্পক্রল্ন,, 

জহেক্দীন্মশু গীন্লিতহহি স্লাজ
ন্স১।॥ 



. স্তহ বঃ শপ ৎ কত: পঙ্দেস্মুপিক্লা 

্ বিগালািক নহ্মজা।, হয জন্নঙ্মং। 

জ্ঘথ! লশ্মিধাঁসনব নবীন্লং নস্পাঞহ। 

বপ্তাযলা ভুত ২ ত্র দিবে ।। 

বাড়াও তাহার কীত্ি, হে দেবতা, ভালবাসো যারে, 

হিংসে সদা! যজমানে যে অভাগা, দুর কর তারে! ও 

নিরাশ্রয় হের মোরা, ইন্দ্রসোম, দাও গো! শরণ-_ 

স্বালাও জ্ঞানের আলো উজপিয়া ভয়ের গহন । 

ছংখ-মানি-জ্জ্ালসে নিত্যকর্ট্ে নাহি পড়ি ঢলি, 

“কিবা হবে অভিষবে”__হেন কথা কভু নাহি বলি। 

জানি ইন্দ্রে জ্ঞাত! তিনি, দাতা তিনি - বাঁধা প্রীতিডোরে-- 

ক্ষরে যবে নিদাীলিনাসা দেন তিনি মোক্কে। 

ুকায়ে" এশক্রতা সাধে যত সব হিংস্কের দল, 

_ ন্বাহিরে টানিয়! আন ;-_তীক্ষশরে বিঁধ মর্ঘ্স্থল। 

লও অন্ত্রবৃহস্পতি, শত্রজয়্ কর'£মহা রাজ্ম-- 

বিদ্রোহীরে বেড়ি আঙি রুদ্ররোষে হান শিরে বাজ । 

বখকামী মোরা তাই মরুতের বীর্ণগাথা গাহি 

| ঢালিয়া প্রাণের নতি মর্তে তার দেবজন্ম চাহি। 

: চি খন্ধি-বীষে/ যাহ কারে কাছে নহে কড়ু হীন -. 

স্কুলের গৌরব সাথে কীর্তি যার দীপ দিমে-ছ্িন 1: 

সিসি 



সনাতন ধর 
জপ দু ০ 

কোথায় থাকিলে ধর্ম হইবে, আর কোথা 
থাকিলে হইবে না_-এ সম্বন্ধে আমর! বেশ 

একটা! মীমাংসা করিয়! লইয়াছি। ধর্ম লাভ 

করিতে হইলে সংসারত্যাগ করা ছাড়! আর 

উপায় নাই; তা সংসার যখন ত্যাগ করিতে 

পারিতেছি না) তখন ধর্মের জন্ত এত মাথা 

ব্যথা কেন 1--এই হইল এক যুকি। ইছা 

হতে আর এফ প! অগ্রসর হইয়া কাহাঁকেও 
'একথাঁও হলিতে গুনি--সংসারে থাঁকিতে 

গেলে এত ধর্শিষ্ঠ হইয়া থাক যায় না) 

একটু-আধটু অধর্ম্ের আশ্রয় ন! ললৈ সংসার 
চলে না। 

এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমাদের 

সমাজ দিন দিন অধোগতির পথে চলিয়াছে। 

সংলারতাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা! সংসারী সমস্ত 

লমাজেই সংখ্যায় অধিক এবং ইই।রাই 
লোঁকস্থিতির আশ্রয়।. কিন্ত জীবনয/পনের 

প্রণালী অন্থ্যায়ী মানুষকে সংসারী আর 

নননযাসী এই দুষ্ট দলে ভাগ করিলেও ধর্মের 

বেলায় কিন্তু এমন ভাগাভাগি কর! চলে ন|। 

ধর্ম তুর্যতাবে সকবেরই জপ্রয়। আত্মভিত 
ও জগন্ধিত সকলেরই ধর্মের ভিত্তি। সমস্ত 

ধর্মেই কতকগুলি মুল নীতি আছেঃ 

সং্্রদায়ভেদে, অবস্থাতেদে। বা দেশকালভেদে 

যাহাদের কখনও বিপধ্যয় হয় না। এই সমন্ত 

নীতির সমষ্টিকেই বলি সনার্তন-ধর্ম। ইহা 

কাহারও উদ্ভাবিত নহে বা কোনও পুরুষের 
উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । মানুষের হৃদয়ে 

অনাদিকাল হুইতে এট ধর্মের "ছুরণ হইয়! 

আসতেছ। মাছয বে অবস্থাতেই খাঁকুক না 

কেন, মঙ্তযাত্ব বজায় রাখিচ্ছে হইলে এই. 

ধর্মকে অন্দর করিয়! তাছাফে টলিভেই 
হইবে। 

এই সনাতন ধর্ম বিশ্বগনীন ধর্ম । ধখন 
ইহাকে হিন্দুধর্ম বলি, তখন এই কথাই 
বুধাঈতে চাই যে হিন্দুনামধাদী বিশিষ্ট 
এক মানবজাতি এই সনাতন ধর্মের দ্র্টা। 
নিউটন যেমন মধ্যাকর্ষণ আবির করিয়! 
ফলিত বিজ্ঞানে তাহার প্রয়োগ শিখাইয়- 
ছিলেন, হিন্দুঙ্গাতিও তেমনই এই মানবহৃদয়ের 
এই সনাতন ধর্ম সাক্ষাৎ করিয়। নিজের ভীবনে 
তাহ! ফগ্লাইয়! তুলিয়াছিল এবং এট ভিত্তি 
উপরই আশ্রম, বর্ণ ও রাহী গ্রতিঠিত 
করিয়াছিল। হিন্দুর আশ্রম ধর্শের দিফে 
তাকাইল্লে্ বুঝিতে পারি, এই সনাতন. ধর্থের 
মূল নীতিগুলি কিরূপে ত|হার মজ্জাগত হয়া 
গিয়।ছিল এবং কিরূপে একই নত্যের 
অন্ুশ।সনে সহশ্র সহঅ বদর ধরিয়! একটা 
বিরাট “জাতি সং হত ও নিয়ন্ত্রিত হয়া 
চলিয়াছিল। আজ আশ্রমধর্শ হিনুজাতির 
ভিতর হইতে লোপ পাই'্ত বসিয়ানে, এবং 
ইহার অপরিহার্ধ্য ফল স্বরূপ হিন্দুরও ছূর্দপার 
আর সীমা নাই। এ সনম ধর্শে স্বরূপ 
কি, তা বুঝি ব্যক্তিগতজীননে ইহাকে 
ফলা ছুনিয়। আগে আশ্রমধর্থের প্রতিষ্ঠা 
ন! করিতে পার়িলে কোনও জাতীয় সমস্তারই 
মীমাংসা হইবে না। 

ম্গই কথায় বলিতে গেলে গ্মানবঙ্জাতির 
সন[তনধর্খ হইতেছে মোক্ষলা।ভ কর1। অবশ্ঠ 

আগকালকার উন্নত বিজ্ঞ/নের যুগে এখন 
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কিন্ত কথা এই যে, মোক্ষ বলিতে যেকি 

বুঝিব, সে সম্বন্ধে আমাদের কে।নও নু্পষ্ট 

ধারনাই.নাই। /আমর।'মন করি।-মেঃক্ষুযেন,. 

আমাগেক.্ররের গকোথে' ২ খাতিয়! রসিয়! 

আছে, ধখন তখন তাহার নাম করিলেট 

ঘাড়ে। চাপিয়। ঝুসিবে, এবং সং সারট! ছারখার 

করিয়া দিবে, এদিকে তি উন্নতি ৰ্লিয় 

আমর! চীৎকার করিতে - কন্মুর করি না. 

জগতের . যেখানে যত অনুন্নত আছে, সকলকে 

টানিয়। রাতারাতি 

চড়াই দিতে পারিলেই বচিঘ় যা । কিন্ত 

ভাবেই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহ! হইলে 

তাহার চরম ফলট| কি দড়াইবে, তাহ ভাবিয়া 

দেখি কি ? আজকাল আবার উন্নতি হইলেই 

চলে 'না-_”্অনস্ত* উন্নতি চাঁই। কিন্ত এই 

করনাস্থথকর পদার্থটা হদি' বাস্তব হইয়! 

দাড়ায়, তাহা হইলে সংসারের দশ|টা কি 

হইবে, তা দার্শনিক বা বৈজ্ঞ।নিক ভাবিয়! 

দেখেন কি? নব্যযুগে মানবাত্মার অনন্ত, 

উন্নতির কামনায় কোনও দোষ হয় না, গোল 

হয় কেবল 'এই মোক্ষকথাট! লইয়া। 

এবং উন্নতির আকাজ্1) এই যদি মানুষের 

অন্ঠান্ত গনী হইতে, বৈশিষ্ট্যের কারণ হয়, 

তাহ! হলে ইহার অপরিহার্য কারণ হইবে 

মোক্ষ। মানুষের আশা আকাজ্ক।র পক্ষে এই: 

জগহটাই পর্য্যাপ্ত, এ কখ। কেহই শ্বীকার, 

করিবে না। তারপর এই জগতে যে সমন্ত 

জড় 'ভোগা কন্ত দেখিতে পাইতেছি, তাহা: 

দিগকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করাও কোনও দিন 

মানুষের সাধা হইবে না। শুধু যে মামুষ্রে 

শক্তিতে কুল[ইবে না। তাহাই নয়, মানুষের 

জ।ধদপণ 

কথা ধলিলে গার্লি খাওয়ারই সব্যাবন! বেগ. প্র 

উন্নতির কম্পশিখরে 

[১৭ ব--১০৭ নাধা 

ভিউ হী; চাডিবে ন|। যে ধত বড় তোগীই 
হউক না৷ কেন, আধ্া!ঝ্িক'ও আদিভৌতিক 
'করিনৈতাহার ভোগে বাধ! উপস্থিত হইবেই 
-আবিদৈবিক বাধার কৃ! নাহ ছাড়ি, . 
দিলাম, মাছষের দেহ ও মন অর জড়. 

ভোগের, নিতান্ত প্রতিকুল_এৰ কথা নিজের 

অবস্থা অনুসন্ধান করিয়! সকলেই: খুঁঝতে 
পারিবেন: যদি জড়ের তোগে তি না হয়, 

2০ 

জীবনের চরম দাথকতা না টে, তাহা হইলে 

বাধ্য, হ্ইয়া ড় তোঁগের মারা কিন 

কাটাইতেই হইবে। অর্থাৎ, মো কায 

বলিভে গেলে বাধা হট মাছকে একদিন 

বাস্তবিক মানবজাতির উন্নতি যদ বৈজ্ঞ।নিক সংসার বির!গী হা মোক্ষান্থেবী হইতে 

হইবে। তাহ হইলে দেখিতে পাইতেছি-_. 

পাই আর না পা) মোক্ষ খোজাই আমাদের” 

চরম নিয়তি । 

এইন্তই বলিতে ছি, মোষ মুন 
"জাতির সনাতন ধর্ম |. .এখন, আমাদের যাহা 

কিছু করিতে হইবে, তাহা! এই ভিত্তির উপর, 

এাড়াই ইয়াই... করিতে, হইবে ।, তবে এধানে 

.আর. একটা. কথা, বাকী .. মোক্গ, অনুসনধর 

বটে, “কিন্ত, উহ. মিলবে কি. না, নল সমন্ধে 

২ একটা .মীমাংস। চাই. :এ বিষয় হিন্দ জাতি 

খ।ক্সে কথ। বর্তমান অবস্থায় অতৃপ্থি এক, নৃত্ন.. প্থ আব্বাুন করিয়াছে।, মোক 

কিরূপ, অবস্থা উহা মিলে কি না এ বিষয় 

নিয়া যথেষ্ট তর্ক রি বতর্ক ওয়! নিশ্চয়ই: সম্তব। 
কিনতু... হিম জাতি এই তর্ককে একেবারেই 
গ্রমাণ বয় খ্বীকার ন্ করিয়া আপ্ুবাকোর 

উপর নির্ভর, করিয়াছে বেনী (ইহা উদ্দেশ | 

আর. কিছুই নুহ অবিানীর, ডি ইহাই 
03126, আবাক্যের পরমা ধ্দি আমরা 

তৃতীয়পক্ষ হয় উপস্থিত, করিতে যাইতাম, 
তাহ! হইয়ে আমাদিগকে, হাসিয়া উড়াইগ 

দেওয়। সম্ভব ছিল। কিন্ত াুবান্তি' দি 



নাথ, ঈছিসি 2577 719। 

স্বয়ং জসিয়! $।হরণঝণরে।দ্ষানুভৃতি ' প্রকাশ 
করেন? তাহা »ইনে ভাহ।কে হাসিয়া 'উড়া ইয়া 

দেওয়া সহজ হর ন1।- উহার একট! তৃষ্টাস্ত 
দিতেছি । ভগন্ানসম্থন্ধে নান! তর্ক বিতর্কে 

ভ্রীমৎ। বিনক্ানন্থ স্বামী সংশয় মিটিল না । 
তর্কবিতর্বাউপেক। করিয়। দক্ষিণেশ্বরে আর[সয়। 

র।/মকুঝ্চদবকে | জিড্ঞ।ন।। করলেন, “মহাশয়, 

আপনি তগব!ন দেখয়াছেন 1” রামকষ্খদেব 

উত্তর" করিলেন, “হা দেখিয়া ছ--তোমাকে 

যেমন, দেখিতেছি, তাঠ!র চেয়েও ম্পষ্টরূপে 

দেখিয়া |” বিবেকনন' প্রশ্ন ' করিলেন, 

“আপনি অ।ম]কে দেখাইতে "পারেন?" উত্তর 

হইল) পু, নিশ্চয়ই পারি।” ভগবদর্শনসঘন্ধে 

র।মককঞ্জদেবের উত্তি। হইল, আবগতবাকায । আমর! 

যার গ্ররূত জিজ্ঞান্থু নহি, তাহার। যদি 

এই কথা গুনিয়ই মানিয়! লই, তাঁহ। হইলে 

অ।মবা হইলাম তৃতীয়পক্ষ। তৃতীপপক্ষের 

সাক্ষো আগ্তণাককে তেমন বলখৎ প্রমাণ 

বলিয়। না-ও ম!নিতে পারি । কিন্তু আগ্রব্যক্তি 

যাহ।কে লক্ষ্য করিয়। উক্তি করিলেন এবং 

তাহার বাকোর লত্যতা ন্খন্ধে প্রমাণ গ্রহণ 

করিতে জিজ্ঞান্রকে আহ্বান কবিলেন, সেথানে 

আগ্তবাকা তে। শুধু একট কথার কথ। নয়-_ 

উহ সুস্পষ্ট ০1051151000, ছিন্দ, বলে, মোক 

সম্বন্ধে এইরূপ ০15119116 করবার লোকের 

অতাব নাই) &হ।রাই গুরু। ইহীর্দের কথা 

মানিতেই হয়--গুধু যে শুনিয়। মানিতে হয়, 

তাহা নে, দেখিয়। মনিতে হয়। কাজেই 

মোক্সন্বত্ধে আগরবকই প্রমাণ । 

মে।ক্ষণ।ভ মানণজাণতর'সন।তনধর্্ম হইলেও 

মোক্ষ যে দকণের হাঁতের কাছেই পড়িয়! 

রহিয়াছে, এমন নয়। তবৈ প্রকৃতির ভলজবা 
বিধানে দকলেই একদিন মোক্ষের :আধকারী 

হইবে। যাদ এই কথা দানা থাকে: এবং 

সনাতন ধন্য ৮৯০৫ 

ইহাও অনুভব করিবে মানযেরইন্ার শা তপ্ 

অন্ততঃ কতকপরিমাণে বায় আছে, তাহা 

হইলে প্রক্কৃতির নির্দিষ্ট ক।লট! যাছাতে সংক্ষেপ 
হয়, সে বিষয়ে, সকলেই আগ্রনান্িত ছইবে,। 

য্দে বল, মোন্সর স্বরূঠী ন। বুঝিলে তাহার প্রতি 

আগ্রহ হইবে কেন? যদি মোক্ষ একট) 

অন্ধক।রের রাজ্য হয়? তাহা হুইলে কে 
তাড়াতাড়ি ভবের খেল! সঙ্গ করিতে চাহিবে? 

ইহার উত্তর পূর্বেই দিয়াছি। বলিয়ছি। 
উপস্থিতভোগে আমদের তৃপ্তি হয় না- এই 

দেহ মনের সীমা আমর! ছাড়ায়! যাইতে 

স্বতঃই ব্যগ্র। এই ম্বতঃসিদ্ধ ব্যগ্রতাই তে৷ 
ুমুক্ষুত্ব। তবে দেহমন ছাড়াই গেলে কি 

অবস্থায় পৌছিব, তাহ। আন্দাজ করিয়া বলিল 
কোনও ল!ভ নাই সে অবস্থার সাক্ষাৎদর্শী 
যদি কেহ থাকেন, তবে তীাছার কাছেই 

জিজ্ঞাস। করিতে হইবে. অর্থাৎ এ সম্বন্ধে 

আবার আগ্তব।র্যের শরণ লইতে হুইবে। 

অবগত আগ্তবাক্য. অনুকূল, কেননা আধেরাই 

মোক্ষপথের নির্দেপক। 

এই লক্ষোর উপর হিন্দু সমাজ গড়িয়া 

তুলিয়াছে। তাই হিন্দুব পরিভাষায় যাহা 

মোক্ষের অনুকূল, - তাহাই ধর্ম। আমাদের 

কা্গিক মানসিক সমস্ত চেষ্টাই, জ্ঞতসারেই 
ইউক অথবা অঞ্জার্তসারেই হউক, একই 
লক্ষাকে নির্দেশ করিতেছে। এইটুকু শ্মরণ 
রাখিলেই কর্কে াতাবিক পথে পরিচ!লিত 

করিতে গারিব। দুবদৃষ্টি নাই বলিয়! বুদ্ধির 

দে।ষে আ।মরা অনেক সময় ভুল বুঝি, যাহ! 

আপাত. মনোরম, তাহাকেই শ্রেঃ - বলিয়া 
মনে করি।: এই ভুল ভাঙ্গিয়! দিয়! 'শরেয়ের 

পথে আমাদিগকে: অগ্রসর হইতে দারাল 
করিধার অন্টই ধর্মমত জর্দা বাবস্থা। 
একদা হিন্দুই বলিয়াছে--তোঁঁর বনের 



২৯৪ 

সমস্ত চেষ্টাই ধর্ম তুমি ব্রাঙ্গণ হইয়া যাগযস 
অধায়ন অধ্যাগন লইয়াই থাক, র|জ! হইয়! 

রা্রনীতি লইয়াই থাক, বৈশ্ঠ হই কৃষি 
বানিষ্য লইয়াই থাক, আর শুড্র হইয়া 
পরিচর্যা! লইয়!ই থাক, জানিও তোমার সমস্ত 

কাধ্যের সঙ্গে ধর্ম জড়িত। ধর্ম মোক্ষ|নুকৃল, 

অতএধ তাহা! তোমার স্বভাবের অন্ুকূল। 

ধশ্বকে আশ্রয় রারয়া৷ যখন কাজ কর, তখন 

কাজের মাঝে ছোট বড় কিছুই নাই-_হ্বতাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্মাশ্িত কার্য করিয় 

সকলেই মনাতনপথে মোক্ষপথে অগ্রসর 

হইডেছে। এই উদার সামঞজস্তের উপরই 

হিন্দুর. সমাজব্যবস্থ। প্রতিষিত ছিল। 

একদিন বাধ্য হইয়! সকল ছাড়িয়! যাইতে 

হইরে, এই সত্য জান! আছে বলিয়। সনাতন 

ধর্ম কখনও ভোগের প্রশ্রয় দিতে পারে না। 

সনাতন ধর্ম তাগের ধর্ম । তবে সহসা ত্যাগ 

হয় না.) কিনব! জোর করিয়া সমর্ত ছ।ড়িয়। 

বসির থাক।ট।ও ত্যাগ নয়। ছাড়িয়া যাইতে 

হইবে, 881 জানি; কিন্তু এখনও ছাড়ার 
সময় উপাস্থত হয় নাই। ততদিন এঠ জগংট। 

লইয়। করবার করিতে হইবে। এই অবস্থায় 

কি করিব? সনাশুনধর্শ বলিতেছে, কর্ম কর; 

কেনন। কম্ম কর! তোমার ত্বভাব। তোমর 

মাঝে গুণেব ক্রিস্থা হইতেছে, হইবেই। 

কোনও মতলববশতঃ কাজকর্দ ছাড়িয়া 

চুপ করিয় বসিয়। থ|কিতে চাছিলেও পারিবে 

না।. গুণ তোম।কে অবশ করিয়। কাঞ্জ 

কর।ইয়] লইবে। কাণ্জেই বর্ম কর। কর্মও 

যেমন তোমার স্বভাব, মোক্ষ৪ তেমনি 
তোমার লক্ষ্য। মুতরাং উহ্াও ম্বভাব 

তরে এই হইয়ে সামগহাঁ হইবে কি করিয়া? 

--মোক্ষকে উদ্দেখ করিয়। কর্ম কর। কর্ণ 

আ[ক্তি রখিও না। আ|সজিতে শাস্তি 

ও [ধ্ধপণ ১৭৭ বধ--১*ম সংখা! 

প|ইবে ন।--জড় জগতের কোনও আসক্তির 
বস্তঃ চিরস্থায়ী হইবে না। কর্মে ফল চাছিও 

ন।) কেনন! ফর ভোমার আরম নয়। 

কর্ম দ্বারা ভোগসঞ্চ়' করিও না- ভোগে 

পিপাধা! মিটিবে না| কাজেই অনামক্ত হইয়! 
-ফলাকাঙ্ষাশূন্ত হুইয়! নিম কর্ম কর। 
অতএব নিফ।ম কর্্মও সনাতন ধর্ম। 

সংস।র এই কর্মক্ষেত্র । সংসারকে সন্কীর্ণ 
অর্থে বাবহার করিতেছি না। যতদিন গুণের 

অধীন রহিয়াছ, ততদিন খরেই থাক, খর, 

বনেই যাও, সংসার পিছনে পিছনে যাইবে। 
অ।র বনেও যখন সংসার পিছু পিছু যাবে, 

তখন কর্ম না করিয়া! বসিক্া থাকিতে তে। 
প|রিবেনা। বনে গেলেই কর্মের এলাক! 

ছাড়ইয়! ছক] ধর্ছের এলাকায় পড়িবে ন|। 
আবার সংসারে থ।কিলেই থে ধর্শের এলাক। 
ছাড়িয়! কর্মের এলাকায় পড়িয়! গেলেই 

এমন কথা নয়। যেখানে কর্ম, সেখানেই 
ধর্ম । ধর্ম ছাড়িয়া, কর্ম করিলে কোনও 

্বত।বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না? আর 

ক্বভাখ ছাড়িয়। অভাবে পড়িলে ক।দিতেই হইবে 

»-ইহ! ফু সত্য। 

তাই বলি, ধে অবস্থাই থাকনা কেন, 

মে।ক্ষট একমাত্র লক্ষ্য-_-ইহ স্মরণ রাখিও। 

মে।ক্ষানুকূল কমই ধর্ম। কর্ম নিফাম হইলেই 

মোক্ষানুকুল হইয়া, থাকে । ভোগনাসনা 
মোক্ষের বিরেধী। মোক্ষচে্টা মানুষের 
ক্বাভ|াবক। যতশীন্ব সন্ত? অভাব মিট।ইয়| 

স্বভাবে প্রতিষিত গইবার জন্তই ভগবান 

মানুষকে একটু ইচ্ছ।র স্বাতঞ্য দিয়াছেন। 

যোক্ষান্থকুল নিষ্ধাম কর্ণার ধর্মী দ্বারা এই 
স্বাধীন ঈচ্ছার মগ্াবহাঁর কর! উচিত। ইহাই 
মানবজাতির সনাতন ধর্মু। ঘরে থাক, আর 
বনে থাক -সন।তন ধর্মের জাত্রয় পরিতাগু 
কর্মিগে ছখেভোগ অনিথাধা। 



ভাবের অঙ্কুর 
শশী লি ঙ্ড 

আমরা ইতিপূর্বে শ্লীমং রূপগোস্বমীস্থচিত 

তবা্ুরসমূছের মধ্যে---ক্ষান্তি ও অব্র্থকালত 

এই ছুইটীর জালো৪ন। করিয়ছ। অতঃপর 
অবশি্ ভাবাসুর-সমূহেরে আলোচনা করিয়। 
এই প্রসঙ্গ সমাপন করিব। যনে রাখিতে 

হইবে, সর্বত্রই ভাবাঙ্কুকে আমর! সিদ্ধ 

লম্পদরূপে গ্রহণ না! করিয়া সাধ্যরূপে গ্রগণ 

করিয়াছি । "তাৎপর্য এই, এইরূপ অ।লে[চন। 

ত্বার। আমাদের মত জঅকিঞ্চনেরও তত্তিসাধনায় 

আগ্রহ ও উতন্ুক্য বর্ধিত হইতে পারে। 

পূর্ব প্রবন্ধে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের আলোচন! 

কালে আমর! এই কথার ইঙ্গিত করিয়াছি। 

(বিরক্তি ) 

তাবের মঙ্কুব ধাছ!র হাদয়ে উদগত হইয়াছে, 

তাহার নিষয়ে ।বরংক্ত জন্মিনে। শ্রীমং কলিয়াজ 

গোস্বামী বলিতেছেন, প্তুক্তিসিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ 

তারে নাছি ভয়।” ইচাই তাবুকের লক্ষণ। 
বিষয়ে গ্ুখ গাছে, মত্তত। আছে- ইহ! 

কেহ অস্বীকার করিবে না । জীব আনন্দস্বরূপ, 

সুতরাং সুখ আন্বাদন করিবার জন্য শ্বাভানিক 

লে।লুপতা থাকবেই । এইজন্ত বিষয় হইতে 

সুখভোগের আশার জীব যদি বিষয়সঞ্চয়ে 

প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া! যায় 

না, কেনন! ৫গ্রবৃত্তিরেষ। ভূতান।ম্ ৮” কিন্ত 
তথাপি মহাজলেপ। বলিতেছেন, পনিবৃতিস্ত 
ধহা1ফলা”--এবং জীবকে নিবৃত্তিরপথে 
পরিচালিত করিবার গন্ত প্রবৃত্তির পথে কট 

» দিতেছেন। কিন্ত সাধারণ বুদ্ধতে আমর! 

যুখিব, নিবৃত্তির ছখ অনির্দেষ্ঠ, প্রবৃত্তির সুখ 

লাগিতেছে। 

শিক্ষা 

নয়। 

[ আশ্বিন সংখ্যায়, প্রকাশিত অংশের পর ] 

আশুপভা ও নিশ্চিত? সুভরং নিশ্চিত ছাড়িগ। 

অনিশ্চিতের»্পেঁছনে ছুটি কেন? এইখানেই 
নাস্তিকতার বীন্ধ প্রচ্ছন্ন রহিগ়্াছে। ইহ!কে 
নিজীব করিতে হইলে নিঠারশক্তিকে প্রবন্ধ 

কর! গ্রয়োজন। 

(বিচারের কথ। শুনিয়া! ভয় পাবার কোনও 

গুায়েজন নাট ; বিচার আমবা মকন্দেই করি-- 

সুধু কণায় করিনা, কাজে করি। জীলনে 

অভিজ্ঞতা পুঞজীতৃত €ইতেছে, চিত্তে কত অ.ঘাত 

সকলের নেদনাই কি মুদ্ছিয় 

যায় ? অভীত হইতে কিছু না কিছু 
তবিষ্যতের জন্ত সকলের সঞ্চিত, 

কুরিয়। রাখি এবং তদন্ধায়ী তসিষাতের 

পথযত্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করি। উহাকেই বলি 

বিচার । ইহ শুধু একস্থানে বসিয়া তর্ক কর। 

নয়--অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া তবে 

আ।মর| এক বিচার করিছ্চে শিখি। 

মানবজীবনের এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেই 

আমরা গ্রবৃত্তিপথের অসারতার গএামাণ প|ই। 
বিষয়ে দোষদর্শন করিতে ন! পারিলে উহাতে 

বিরক্তি আসিবে ন!। এই দোষগুলি যে কেস্ল 

পু'থিপত্রেই লেখা আছে, তাহা নয়) বিষয়সঙ্গ 

করিতে করিতেও তাহার দেষ দেখিতে 

পাইয়।ছি, ক্ষণিক বিরক্তিও আসিয়াছে? কিস্ত 

মোছের প্রলোভনে মজিয়! আবার সেইপণেই 

ছুটি চলিয়।ছি। বিষয়সঙ্গে আনন আছে 
স্বীকার করি; বিস্ক সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে 
পাইতেছি এই আনন্দ নিরপেক্ষ বা নিরস্কুণ 

। প্রথমতঃ বিষয়ের ধর্ম এই আনন্দের 
উপর বর্তাইহাছে) দ্বিতীমতঃ আমার গ্রন্থণ 



২৯৬. | আগ।দপণ €৯৭শ বর ১ম সংখ্য। 

করিবার শক্তি ও ধারা অনু্যারুী, $পাঁছাইতে হইবে - বিষন্ বর্জান্ করিতে ছইধে 

আনন্দের রূপান্তর ঘটিয়াছে।। প্রথমতঃ, ইন্জ্রিয়ের, চাপল্য রোধ করিতে হইবে। 

দেখতেছি, বিষয় নব) শিষয় চঞ্চল; আনপেোরবিলাদ যদি করিতে চাঁঞ, তবে এই 

বিযাপ্র!ণি অনিশ্চিউ। আনার বিষ্রপঙ্গে শ|কত  তমুমমের মমত। &ছাত্ধিতেই উবে, 

ধদিত। আমীর: সুধ হয়। তখ।পি এই অগ্রারত চিপ দিবাণেছে ওবিচৃঘিত তত: 

ঈমন্ত দোধের দরুণ সেখ সম্পূর্ণ হইতে পারে ছইবে। কিন্তু তাহার পুর্বে এত দেধ-মনের 

'ল।।' তারপর" আদারদিক হষ্টডেও বাধ! ভোগকে]সম্পূর্ণ নিরসন করিতে হইবে -. 

আছে 1-নিষয়কৈ আমি গ্রহণ করি, দেহদার1, বিষয় ভোগের বাসিনা। এই মর্তাজগান্ের স্মৃতি 

ইন্ডিয়া, মনত্বারা ঝ| বুদ্ধির! । এই সমস্ত ও সংস্কার বিন্দুমাত্র খ।কিলেশু টলিকে না। 

করণের একটাও নিত্য: নয়, . স্থির নয়, চিরকিশোর ফিশোরীক্ নিত্তযপীলা অনুভব 

নিশ্চিত্তক্রিয় নয়। 'স্গতরাং করণের দেষেও করিতে হুইলে এই গ্ররুঙঠ দেখনের আধ|রে 

আনন্দের শিক্কতি ঘটে। এই্টরূপে বিষয় ও প্রাকৃত কসলীলার শপ, উচ্ছেগঠ .কারতে 

স্করণের দোষে স্মামাদের সংস।রন্থখ নিরন্তধ :হুইবে। এই জন্ত জানের পণে দৈর/গ্য এত 

খতিষ্ঠ হইতেছে, আমর়। অথগুত্প্তি কোথায় প্রয়োজন। বৈশ্লাগা শুধু জ্ঞানীর শুদ্কসাধন। 

'" পাইতেছি না_নিধন্ুণে আকঠ. নিমজ্জিত নয়। বিষয়রল ন| মরলে প্রেমের আগুণও 

'* 'বাকিয়াও চিত্তের হাহাকার কখনও ঘুচিতেছে জলে না। রন | 

" মা প্রবৃত্তির এট জালাময় স্থণের অভিজ্ঞ ঠ এইরূপ তাবুক বৈরাগীর উদাহরণস্বরূপ 

 বহদর্শীর শীবনে সঞ্চিচ আছে -ইঠার দহনে কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ ভরতের কথ! 

অতিষ্ঠ হইয়া.সে চায় মুক্তি _সে চায় অনন্ত- উল্লেখ ...করিয়াছেন। শুকদেব . হারা 

: প্রেমের শীচল গ্রত্রণণ। .. পরীক্ষিতৎকে 'ভরতের কথা॥ বলিতেছেন" 

কোখর'প্রেম? কোথা মুক্তি? কোথায়: ( শ্রীনাগবত, ৫, ১৪, ৪২) 

আনল 1 বিষয় বিরক্িন্চে-_দেহেন্তিয় মন" যো দৃস্তাকান্ দার্তান্ ডি, 

বুদ্ধির চবম প্রপান্তিতে। বিষরী এ কথা গুনিয়! 
ৃ 

তর পায়। বিষযই.যদ্দি ছাডিল।ম, ইন্ত্িঃমনকে 
| 

. স্ত্রীপুত্র বন্ধু বান্ধবের মমতা, রাজোর লালস! 

যদি জহাব দিলাম, তবে আনন্দকে ধারণা 
| 

করিব কোন্ কাধারে 1 এইখানেই বলি, একেবারে হ্বদয়ের$ 2অন্তন্থল ল্পর্শ..করিয়! 

, ইর্শন ছাড়ি সমাকৃদর্শন করিতে শিখ । বিষয়: থাকে ।.-ইহাদিগকে ছাড়িয। . জয়া কি সহজ 

- বা ইন্জির আনন্দের, হেতু নয়--আননের হেতু, কথ! ? রিশেয়তঃ.ষহারাজ তরত :তরুণ)যুনক 

রাজের 'রসবিলাস।, প্রান্ত দেহমনবুন্ধর.: মার। কিন্ত তথাপি জীরির গ্তি,সাহার 

, গতীতরাজ্যেনিহ্য। নদের .অমৃত গ্রঅবণ--. লালদ! এত 'প্ররল হইল ফেই সয় নিয় 

সেইখান হকে আলোর, ধার। ঝলকে .ঝগকে সা িষ্টতুল্য হেয়জঞানে ত্যাগ রকডিণেন। 

: এই, মরভাপ্রগতে লামিয়া ।সিতেছে,, বিষয়কে ' :" একটা, কথাত-একছে। হুবৈধ* মহারাজ 

 ইন্তিয়কে। মুধান।রে। অভনিঞিত করিতেছে।:- ভরত ১যৌখনেই' তা ক্জিনেন। দি 

. োথাকে/ উজান বহি সেট ।আবিএএজবণে .(হগরামেহ য় ,তা1?, কিরিতে “হর তথ 

জছে। যুনৈব মলবহুত্বমঃ ্লেংকলালস:। 



. সিমধিত 5৩৩১৭ 

' ঘৌধনই -প্রশত্য পম |: নাযিল পৃ্। হয় 
'লা। : যৌশনভর! কামকঞ্চনের মঙ্গা লুটিয়। 

বাস 'শিখিলকটীন্্রর 'আর শুকৃনে! কপপানি 

ছাড় তগবাঁকে নিব্দেন কর|--এ কি লজ্জার 

কথা! দিবে তে দ1ও-_নবীন যৌবনের মব্স 

লম্পদ্ তার গারে টায় হও । 

শেন ). 

সাদশুরহ! ৫ ভ।নাগুব । শ্রীমৎ নি 

গোস্বামী ইছ!র লক্ষণ 'বলিতেছেন-_“সর্ষেত্তম 

স্তাপনারে হীন করি মানে ।” 

রঃ গমের পথ গমের পণ। শ্রুতি 

খলিদেছেন, চরম আনস্থার মানুষ "পরমসাম-. 
সুপতি”__পরম সামা লাভ করে। এই পরম 

জ্ঞ/লেরও লখ্চণ বটে; প্টৌমেরও লঙ্গণ ঝ্টে। 

তোম!তে আমাতে ধর্ম থ/কিলে ভ।লবাদ! 

ভয় মা ( অনেকে এক দর্শন-_-এই বলি জ।ন। 

বৈষম্য সাম্যের রলময় অগ্ুভূতি-_এই বলি 

গ্রেম। জগতে ঘদি কেবলই টত্ধময দেখি, 

যদি ভ।বি, এ আমার শক্রু, ও আমার মি, 

গর ছে!ট, ও বড়--ত1হ1 হষ্টলে দিলিব কাহার 

সঙ্গে? যখন অপবের মাঝে বৈষম্য দেখি, 

তখন বাস্তবিক : টঠৈধমা ঘটে কিন্তু আমর. 

সঙ্গেই। আমর মনের মাঝেই শক্র-মিত্রের 

ভেদ ছোট-বড়র” ভেদ, তাই বাহিরে ও তাই 

দেখিতে পাই। বাছিরে যখন এইরূপ ভেদ 

দেখি) 'তখন ভিতরে ভিতরে গন্তী আকিয়া 

আমাকেও জগৎ হইতে পৃথক: করিয়া ফেলি। 

এইরূপৈ অভিমানের সৃষ্টি হয়। অভিমন 

আমর প্বরূপ দেখিতে দেয় না--নান। সংঘ!ত 

ও আবর্তে 'পক্তি্। ঘে সংস্কারগুলি আমার 

খবয়কপ  জঃযপিত হইয়াছে, তাহ।ই আমার 

(রি বলিগা? কাশ করে। 

ভাবের অর্থ 

বৈচিত্য-ইহ।ই -তে। লীলা! 

মংমিশ্রথ করিতে ন। 
-হৃভব, হয় ন!।, মিশিব কাহার সঙ্গে? 
খণ্ডের সঙ্গে নয়_অখণ্ডের সঙ্গে। ৰ 
হইনই-সাছি। এখন একটা গভী ছাড়াই 

রাখি নয ।, 

ভেদের সৃটটি.হয়? হয়ত তাহা এই দেহ ব 

মন ব! গৌখৰবুদ্ধি। 

এই পমস্তই বে লুটাইয়। দিল লে জগতের 

২ 

»ভ্াগতে যেতে আঙ্ে, ইহ স্বীকার, করিতে 

বাধ. [শই। মুলে এক আর স্থুলে অনন্ত 

আর -'লীগা 
চিরন্ন্দর। কিন্ত "হুন্দরের সঙ্গে আত্ম" 

পারিলে সৌনর্ধোর 

খণ্ড তো 

আর একটা গণ্ভীতে চুকিয়া ফি পভ হইবে? 

তই যথার্-ঘুক্তি অণগ্ডের ম!ঝে অ।্বপমর্পণে ॥ 

তাথব[৮একই “কথা__খণ্ডত| অভিমানের 
পরিহারে। মানশুন্তত।র এই হল নিদ।ন। 

এখন জানে ভাবে ইছার বিশেষ বটি 

হইনে। | 

জগৎ আমার তিয়নমেরই টি 

ভাবুকের কথা।' শ্বতঃ নৈচিন্তা আছে বলিয়া 
তাহার মাঝে ভেঙ্গ থাকিতে পারে, কিন্ক 
অমর দিক হইতে ভেদের কে।নও নিমিত্ত 
আমি খুঁজি! গইতেছি না| আমর, 

সবটুকু সেই প্রিয়মকেই ললিয়! দিয়াছি, 
আমার, বলিতে কিছুই বাকী রাখি নই, 
কোনও বস্তকেই. অভিমানের দাগে দঃগির 

ক।হ!কে ধরিয়া! আমি-আমার 

কিন্তু গোবিন্দের পায়ে, 

কোথায়? সে জগতের কোথায়ও নাই দেহ, 
মন বুদ্ধির অতীত চিন্ময় লে।কে মে। অতি" 
মনের পরকলা. বপন খসিয়। পড়িয়াছে, 

তখনই: জগতের দিকে চাহিয়। তাঙার ঘথার্থ 

রূপটী . দেখিবার শক্ত লাত হইয়াছে। এই 

যে 'অনপ্ত বৈচিত্র্য বিলসিৎ এ জগৎ--এ তে? 

সেই" চিরসুন্মরেরই রূপেয় মাধুরী । তখন, 

*্যাহীযাহা। দেজ পড়ে তাই) তা উফ 

৩৬৮, 



পুাএক্ান। নি ব মন--বৃদধিয় 
ক্ুরগ ন্র-সঞ আস্থার” আনন জোতিখার 

আকাশ 1. সে প্ররুশৈ্জগঞ্ের: সবইংআগন, 

শশফেন- না সবউ:দে সে! 

ুইীজনের বিলেন, ভাবে টি দন: হয়। 
ঘুসত| সীংগযরইপরিঠারক আবার” বাছা 
উপ) ছয়, শাহ]: উজ্জ্রগও ছয়) উখন 

ভউজজলোর,. প্রকাশে অগর নক্ীর' এাতিথিদ্ব 

ধরি: কখায় কমতি তাঁত রতন । খাডুময় 

দান তাহার উদাহরগঞ্থল । 

শ্ভহইলে, এইদপ মন্প ক্র-+বিশ্বের সকল 

সবিন প্রতিবিফ. তাহাতে পড়ে --আ।যার 
শকেই সকলকে এরং সকলের 'সঙ্গে'আমার 

৬ মনোচে।রকে তখন পাই। 

“শুধু নিজ ভাঁবে পায়” তো ঈয়-- 
নিরাতিগান যে আবার : পৈনা জুঁটিগা )উঠে-। 
সেবা সহঞ্জ ধর্শ ) “আতিনীন, জার দিরদ্ধি, 

ননেকট লীগ জার নিত্ের অপরূপ: সময় 
যার সব হারাম: অতল রূপসাঁগরে তলাইর। 

দেলাম- একার নাঁকাম্ট হইতে পারে? 
কিন্ত কোপ! ইইর্তে খাব জগতের গে 

খিলাসক বার বাগদা খেন- জাঁলিয়!; উঠে-। 

ওর আবার দেহ মন উুধিয় উপর-অভিদানৈর 

ছাঁয়াশাত হয় 7: ফিস এ অভিমান- বিরোধের 

নক স্পর্ধা নয়. প্িমের | আকিদা, 
মগ টা; প্াণ,টাই সকেন:58.1-- এই, রে 

ধন প্রাণ দিয়: াহারই.বলেৰা করিব বলিয়।1 

আধার জন্ত' দোহ নয়) আমার জন্ত' মদ সস 
 গ্রতিতূহত্ি সুষাঞ দেহমদর। আভায লেখার 
উালি তাধার/লীয়ে;. চালিকা দিকেছি-* দেহ, 
ধনের এই নির তর. উৎপগ্গের” আনন: কন 
মুর, ক, সদায়... জান বলি ছে দিধাতঃ) 
ব/রগা এই গর গেলা এই: বয় 

চে ঞচ নর 

ু 
2 4 ৬ 

“রিত্ত-জন্তিমান- . 

ঘুরিতেছেন,। 

(5 রব ভারার.. 

হয তুমি, জায়।কে আরা বৌননেরও - আর 
আগর, . অনয সৌনাক্যের। '্এধিরারী..কর 
বর. অনস্“ক!ল, ধরয়..ত/হ): অং, রন্জর 
পারে.ঢ]লিয়া দিই] এমনি, করিয়া. িরক্াল 
আমার, অভিমানের নিরসন হইতে.থাকুক- 

কখনও যেন তাহার, পরিসমাপ্তি, ন! ঘটে। 

একেবারে নিরতিম!নের অটল প্রশা স্থিতে ধেন 
ভুবয়! না যাই-_অনন্ত, সেবার অধিকারে 

কষণেক্ষণে অতিমান-নিয়সনের লীলা চিরকাল 

ধরিয়া চিতষেলার় ' ছুতের - লহর « কান্পাইয়া 

'তুলিতেছে--এই খেল/আ মার নিষতি হব? 
শ্রীমৎ কবিরা গোস্বামী আবার সহাকাজ 

ভরতকে মানশৃণ্ভতার: উদাহরণরূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন। পন্মপুক্ঠাণে আছে-_ 

হী রতি বহমেজ নরেজাপ1ং শিখামপিও: 
ভিক্ষ।মটব্লরিপুরে স্বপাকমপি বন্দে. 

“*পঞহাকাক ভরত এশ্াধ্য সকরা রাজার; মাতার 
মণি। কিন্ত 'জজ-তীহায়.দিকে।চাহিয়! 'জ্ে। 
কোতাক তাহ! এর র'অভিন।ন:? মহারাজ, 
ফেতিক্ষাপাত্র হাতে লইয়। হারে হুয়া 

সমন আহার'সংগ্রহও . য়ে 
তার. এইচ ও কৃতিত্বের উপর, নির্ভর রুরে 
না,.তিনি: আজ, অহ. দেরাইতেছের,। 
আব!র বে তিনি তিক্ষা: করিতে, গিয়ার, 
শব্ুপুরীতে:। . তিনি রাজা, ক্ষতির 

 নিগ্রহ, রুজোচি, স্পর্ঘ/দ, এ. তাছার পক্ষে 
অশে।চন্র-হইত,না.।. কিছ আজাহার, চিত 
শত্রু মিরের এজ, ন[ই। সমস্ত: পারব পু; 

ইয়! দিয় পৰপৃহীতে, ভিকষারণ করিতে? 
তাহার.মানের.ল।ঘর, ছয় ন।। 'আবার.চাহিয 
দেখ মহারাজ পথে, যাহাতক,, ছেরেছেছের 
গড়াই -এখ।য.. করিকোছ) :. সারা, 

আরে জীসিকে এর ির ফাকি 
ধারনার পরব: আ্রযন/ না সকং 



অপুিতাপত, ভাঙার ছাই, রান, ইজ, শী বি. রহ 
চাহ তিনি ৪ সাজার হরি আঙুর সার. সইইনা। নাই, 

পাত : মা তাহার এই ভাব বিহ্বলভা এই “নিরভিধীসি, 
অধিধাস ২1... | 

(আধগ। ) 

শা লে, আহার নিত্রা ধুন পণ্ড 
ৃি। মানুষের মাঝে পশুত্ব আর মনুত্যত 
অঙগাদী ছয়ে'অছে। পশুত্ব ছাড়িয়ে, মনুব্যত্বে 

ওঠাই হল সাধনায় প্রথম সোপান। তাঁই 

লাধদার গোড়াডেই প্রয়োজন হয়_- 
পণুবৃতিগুলিকে আয় .করা।. বে গৃথেই চলি 
নাকেন,, এ কাজটী আগে করতেই' হুবে। 

মহষের স্বাধীন ইচ্ছ! একটু;আধটু আছে 
তাই. তার.ক!ল হয়েছে। নইলে আঞ্ যাকে 

গাশববৃত্তি বলে গাল দেওয়া]ুহচ্ছে, সেগুলো 

পণ্য় মাঝে কিন্তু বাস্তরিক নিরস্রিত- হয়েই 
দেখা দে, কেবল. মানুষইতার আতিশয্যের 

অস্তাচারে জর্জরিত দেহ:সর্বান্থ পপ হদেছ্রে 
ধর্মপালন করে.দেহটাকে অধঃপাতে. দিয়েছে, 
এমন. তত। আমর]. দেখ তে. পা.ন!.. কিন্ত, 
দেস্াকরীদী মসুর পাশরবৃত্তির চর্চ।য তে 
হন; উত্ধয়েছ। অধঃপতন, ঘটিয়েছে-্এমন: 

দৃষ্টান্ত লমাজের সর্বত্র: নিজের, ননষে 

্রন্ধতিকে বিজ্ঞোহ্ী, করে তুলে: এখন, তার 
্বা্/বিক: প্রেরণাকে, গর বৃত্তি বে গাল, 
দিযে, মারব হচ্ছ অন্ত্ধর, করছেন 
জমিদারী, মাছক, খাটা, ছে চেয়েও উল 

'অংযখের। দ্ীব! 

স্যার ফেনা |. এখন য়ে বঙছগহ। আঙ!দের, 

বাগে, পড়েছে, তায়ই দীদাংসা প্রয়োজন । - 

ফি কবে দেহবর্ছকে জয় ধার! হায়, তরি 
উপার খুঁজতে. হয়ে। এ কে মাহুষের: 
পরি ঘটেছছে__মনের লালসার, করনা, 
আতিশয্যে। পণ্ড যে ভোগটা সহজতাবে করে), 
ব'চুষের শক্তিশালী, ছল-ও. কান. তাঁকে- 
শতগুণে অতিরঞ্জিত করে.তুলে বেষে- মিজের$ 
রে নিজেই কুল যায়ে।, হতরাং মাযধের, 
ধঃপতর দি মানসিক হিসাবেই: ছয়ে থকে, | 

তাহলে তাকে ভূলতেও ছবে, মনে জোরেই £ 
এই ছল সকলের গোড়ার কথা । 

এখন এক একটা বৃদ্ধি নিগব আলোচনা 
করা যাক, ঙ ঘুম তাড়াতে হবে... 
প্রয়োজনের, জুতিরি অনেকেই, ঘুমাই 
তাতে ৪ মনের উন্নতি নাণ্ছয়ে অবনতিই 
ঘটে। অথচ এ কুভ্যাস ছাড়িয়ে ওঠা কঠির 
হয়ে গড়ে। ই নিদ্রাছ়ের একটা পথ 
আবিকার, করতে হবে। ত৷ করতে হলে 
আগে তার বিজ্ঞান খোজ--তবেই বুঝে 
পারবে। পাতঞ্ল বলছেন, নিত চিত্তেরই 
একটা বৃত্ধি--*অতাবপ্রত্য লনা নিশা”. 

[অভাব অনুভূতিকে আশ্রর করে নি্ারৃতির 
সৃ্টি। ভূবেই, হলো, ভাব- তা বা তাবের 
মণ জাতিকে, আ.লম্নাদূপে চিত গগিছছে 
রাখছে, হিজা, থাকবে না। ভ্বে বহুভাব 

অর্থাৎ গাছুকৃষ, ত্বকে : আ|লদ্বন করলে 



রদ, ক [১৭শ বর্ষ ১৪ 

 প্ররুতির় গু।ভ।বিষ্ঃ পরিণাধে, আর, অভাব: গুহা, লি, নাভিতে”: গাই. জীব আহার) . 
আন এদে জুটবেই।- এই.এন্ত'সত্যভান নিদ্রা! মৈথুন: নিপ্ষেই আঠছ। 'জীবনে ওক, 

ও 

1 ছধিকিশকে দয প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 

থ্ুকুতির, বিকারের ধর্ত উর্ধে থ।ক্বে, ততষই 

ভাবগ্রতিষা হবে-অভানে- আয় পীন্দিত হতে 
হবে না-্অর্থাৎ নিষ্রাঙ্য় হপে। -, 

এট! হুল আদর্শ । এধম এরই নিষ্ন-রে 

নেমে এস। সারাদিন তাৰ 'ছেড়ে ভাবনা 

নিয়ে যে ঝাতিবান্ত, তাঁর ঘুম আসবেই। 
"আমর! বাজে চিন্তা ধেকৃত, করি, তার, 

_লীমাসং খ্য না) এ সম চিন্তার সঙ্গে. 

স্বাস্তবের কোনও ই গোগই থাকে না 

অধিকাংশই শুধু আকাশ করন! ব। একটা 

বা(পারের কলিত ফল|ফল নিয়ে হ্্ধ বা 

উদ্েগের আনোলন। এগুলো না করলেও 

দিন চলে যায়, বরং তাতে অস্তিষ্কের শক্তির 

অপব্যছ হয় না, তাতে আপনা হতে নিদ্ার : 

প্রয়োজনীরত! কমে যাঁয়।” এ কথ বিজঞান- 

সম্মত। আজকালকার বৈজঞানিকের! বজছেন, 

মস্তিফকোস হের উপর উত্তে্না প্রবাহ 
এসে যেক্ষয় ৎপন্ন করে, তার পরিপূরণের 

. জন্তই নি! প্রয়োজন ঞনং নিট ২পর্গিলনা 

ঘা! মন্তি্কোধে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘর্টিয়ে ক 

এই ক্ষ নিবারণের "বব! করে নিদ্রা 

পরিমাণ কম!নোও সন্তন হয়েছে। তার জন্য 

জড়যন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে।, কিন্তু প্রকৃতির 

দেওয়া মনৌযন থাকৃতে" 'জডুঘন্ত্রের সহাধ্য, 

নেওয়া প্রয়োজন হয় না| ভাবের বিদ্ধ তি 

'প্লবাছে মন্তি্ককে দুস্থ: ও সবল রা) ঢলে। 

চিত্তকে ঘে ধত একাগ্র ও আত্মবশ রাখ তে 

পারবে, তার পক্ষে নিদ্রায় তত সহজ হুবে। 

যোগী বলছেন, কুলকুগুলিনী মুলধারে 

ঘুষ রয়েছেন বলেই দ্রীবও হতচেতন হয়ে 

খাছে। বাবিক শড় ছে নিমকেজে-_ 

একমাত্র চেষ্টা ।. .খাটছে, হটে! খাবার. সংগ্রহ. 
করতে, বা মাথ! গৌজার একটু $ই জোগাড়... 
করতে, বা! স্রীপুত্রগরিন!র  পোষণ্:. করতে । 

ট। হচ্ছে সংসারের স্বগ্ত।ব-চি - এর্ জন্ত 

দোষ দোব কাকে? এই তে! আহারনিদ্রা 

মৈথুনৈর কামর রূপ। একটু রাংত! মুড়ে 
এই ভাসগুলো নিয়ে শুধু থাকলে গণ্ডভাব : 

গ্রবল হবে ন। কেন? -ধে সমাজে মানুষের 

কর্মচে্ট। এর বাইরে অগ্ত কোনপ্ ককষর্পে 
অ।ঞ্সপ্রকাশ করবার ছুযোগ পয নাস 

সমগকে ধিকু। শুধু এই টন্ত। নিয়ে পড়ে 
খাকৃবে, আর মুখে জআধ্যান্মিকতার বুলি 

ঝাড়বে অথচ খল্বে মাসারে থেকে ধর্ম 
কর। কঠিন? মনকে উ্ধাকেজে তৌল, তার 

কথ তাব-_ ঘুম কথে মাসবে, আহায় সংঘ 
হবে, মিথুনবৃত্ত জাগবে না। 
এই [তন্টা একেবারে অঙ্গাজিভ।বে 

জড়ত। মহ্]ভারতে বাফের অধ্য।তপ্রকরণে 

আ|ছে, ্র্ষচর্) সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়! হচ্ছে-. 
“ধদি বখাখই ব্র্গচ্য। অটুট রেখে বীধ্য লাভ 
তে চাও, তবে ঘুমটী একেবারে ছাড়।” 

[ব্জয় গোসাইও বলছেন, বেশী ঘুমে ্গ্রদে!য 

হয়। ব্রদ্ষচাবীর পক্ষে |দবানদ্র। |নষেধ' 

কেন? বীধ্য চঞ্চল” হবার আশঙ্কা আছে 
বলে, দিবা।মন্্রাক' শরীরে এ একটা। অন্থ'তা।বক 

উত্তেজনা! নিয়ে আদে। 
ঃ যেমন খুমটা কম।তে “হবে, চেখনি 

আহারটীও)' ভবে নী পদছচধ্য প্রতিষ্ঠা হযে।, 
বেশী খেলে ভলপেটে ঢাঁপ পড়ে, যৌনকেন্ত্ে 
উত্তেজনা "নিয়ে 'আপে- এটা ডাক্তারদেরও 

মত। রামকুষ্ণদেব বলতেন, দিনে ব।রুদঠাসা-_ 
রাতে কোণ খেঁষা।” তার মানেই $ই। 



+ ক ৩১, 

দিমটা- আনার আস্তে: আছে--কিনত রাত্রে 
উনি গ্বশে কি ন।। 

রগচধ্য৪।নির জ।শহা জাছে' এইজক্ট- বিধবা 

জন্দচ!রিণীর একহারের 'বানস্থ। । বৌগ্ধপাসনে- 
ভিঙ্ষ তিক্ষণীর বিক।লভৌ রন ব1 রাঁব্রতোজন- 

বুদ্ধদেব একান 'নিধেধ করে দিয়েছিরেন।:-. 
আরও একটা! 'ফখ। ভাববার আছে! রাত্রি 
ঈৈথুন মানুষের সংস্কারগত। ধুগধুগীস্তরের 
বংশধার! বেয়ে ওঠ সংস্কার নেমে এসেছে। 

এউজই। পূর্বপুরুষের সংস্কারক্রমেও রাত্রে 

কামের উত্তেঞ্ন! সা খ্বংত|বক। তাই 

স।ধ/কষ রাঝটা তত সাবধানে কাটাবার জন্ত 

ব্যপস্থ। । রন্রে ঘুমের: পরিম!ণ * কম।নো। 

দিবা নিদ্রা বর্জান করে ঘুমের গঢত! করা। 
খুমন। অস। পর্যাপ্ত জপ করা, রাজিভোজন 

ন. টির সবে ইঞ্জিনিএহ সহজ হবে। 

তবে বলেছি, খাহার নিদ্রা মৈথুর্ন 

ভঙ্গ | ভাবে জড়িত। কামচিসতা বর্জন কর, 
ঘুম অ/পনি কম্বে। বিনক্ষযে স্বতাবতঃই 

্রাস্ত নিয়ে আসে! তাই কামচিস্তার ফলে 

যদি অজ্ঞাতসারেও বিশ্ুক্ষয় ছয়, তাহলে ঘুম 

ঝড়বেট। গুধু কামচিন্তাই ব1! বল্ছি কেন-__ 

যেকোনও আপন্কা, উদ্বেগ, ক্রোধ, ছিংসা। 

ই.]কার দানবীয় বৃত্তে বিন্দুঙ্ষয় হয়. 
কারণ নুম্পষ্ট। বিন্দ,ই হচ্ছে জীবন। জো1তিঃর 

পথ জীবনের পণ _অন্ধকারের পথ মৃত্যুর... 

পথ). এই ভৌত্তক আঁলোর স্পর্শেই প্রাণ 

সচেষ্ট উৎদ্ধ হয়ে, ওঠে, অন্ধকারে ভয়, 

অবসদ, নিশ্েষ্টতা |নয়ে আসে। দেবধুতি 

জোতর্দদী, 

দেখবৃত্তির অনুশীলনে | জীবন 

দানবতিতে ক্ষর ছবে। বিন, জীবনেরই 

: ঘলজগ।, কাজেই ঘ্বেবভাবে বদ রক্ষ হবে, 

তাবে অ্থ!ৎ রাজসিক ও তিপিকভাবে 

, প্তরলি+:৯ রে 

 রাঙ্জে বেশী খেলেই... 

না। 

হতে পারবে, 

দানবরা--ভামনী। "সুতরাং 
জাগবে।, 

.. ৪৪৯. 
খ্আ 

বিক্ষয় হবে -এ তো সহ কখা।'  এইজন 

ক্রঙ্গচধ্য অটুট রাখতে হলে বাজে চিন্তা 
ছাড়তে হবে-অশাস্তি উদ্বেগ ইড়তে হবে? 

নিক্কাগন হলে ঘুম কস্বে, বীরগাহা সহজ. 

হবে। 

2ম, কমার আর একটা বিণেষত্ব আছে 

সু চিত্তেরই বৃত্তি কি না, ত।ই তার মাঝেও : 
সাত্বিক, রসিক, তামাসক এই তিন ভেদ 

আছে। পাতঞ্জলে এগুলো বেশ সুন্দর বোঝান: 
হয়েছে। কখনও কখনও ঘুম হতে জাগলে 

মনে হয়, এখন শরীর লঘু, বুদ্ধ সতেঙও 
্র্িযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এট! সাক: 

নিদ্রার লক্ষণ । কখনও মনে হয়, ঘুমটা ত।ল 
হান, জেগে উঠে মনের চঞ্চলতা যেন বড় 
বেড়েছে, কোনও. ক।জে এক মনে ল।গ.তে 

পারি নাঃদেচ্মন যেন অআকণ্মণ্য হয়ে” 

পড়েছে--এটা রাজস |নপ্র। । আবার একদিন 
হয়ত এমনট ঘুম হুল থে ঘুম হতে উঠ.লেও 

ঘুর ঘোর কাটতে চায় না। শরীর তায় 
বোধ হয়, মন ক্লান্ত, অলস--কর্শে গুযুতি, 

জন্মে ন; কোনও দিকে বুদ্ধ কৃতি হচ্ছে 
এছ্ট|ই তামস দ্র । এর জের হেন: 

আর কিছুতেই মিটুতে চার না,। যত নকাদ্ 

বিষয়াচন্থা। কমতে পরবে 
্রন্ধাচন্ত। নয়ে থাকতে পাৰবে, তত নিদ্র। 

কমবে, আহার করণে, কাম্কমবে। 

*.. শীমকৃষ্দেব বলতেন। মানবেন নন €ষন 

একট। শটুক] কল। স্বভাবতঃ তান গত কন্ধ, 

উদ্দুগুখী। |কন্ত নীচের ট!নে বশ নোয়!নো 

আছ।. সে টান কৈটে গেলেই আবার 

উপরমুখী চলে ধাবে। পবন: চষ্চাতেই,. 
মন নীচুমুখী চলে আসে ।* তখন: মনে ছু. 
নীচে আসাটাই বুঝি স্বভাব। কিন্ত এ চি 

| ভাঙ তেছবে। ০৯ 



4ধবৃতিধজি ষ্ষাব. বাল, খাবার? 

বাকের আহার বিত্ত, ইখুন-তাতের- 

ব/গ' আনান! আরা একেজারেই: আগার. 
মঞ্গক্ষরিৎ কিন এমন মদি আলোর, 
পূর্বক সেবা করা! ধায়, তাহলে ক্রমে তাদেন' 

তীব্রতা কস আসে এই. হচ্ছে, প্রবৃতি 
হয. নিবৃত্ত আবার রক্ষে 4. .হিনা /র 

শার.বিজনে এর. বিধি-বাবহঠ, আছে), 
গরম; ধর, আহ1র। সর্বাদ। খাই খই কর!» 

খিদে* গেলেই অমনি গ্নেতে, বষে হাওয়া 

যেয্ন তেমন করে য। ত।:জাগনে: রসে খাওয়া, 
যেখাহন সেখানে যার তান জাতে খাওয়া. 

এিকে। . হন প্রপ্ুয়, থয, না। আহার 

পশুর ।. .পশ্থর [দকট। এখন আমাদের মাঝে, 

প্রণল। ওটাকে, নির্জত করতে হুবে। 

এহকবারে, উচ্ছেদ এখন সম্ভবপর নয়--ওকে, 

বগুধনানে' চাহ । [রবেক ন। হলে তা হবে 

না.।. তাঃ'আহারে এত ববেক : এত প্রহরে 

এমন: আসনে, অমুকের রাল্লায়। এমন করে 

থরে থ1৪য|র সময় অন্যমনস্ক হবে না,.কথা 

বণবে না,ইইকে [নবেদন করে প্রসাদ স্বরূপ 

খা, খ1ওয়।র আগে এই মন্ত্র উচ্চারণ কর্ণে, 

পরে এট মন্ত্র অমুক জাযগর় থাবে, আসুক 

জায়গয় ক] উত। ধার কত বিবেকের কথা, 

সাধনের কথ! 

আটটা করে যাবা বকে, হাদদের খাওয়ার : 

অ।য়েদট। কমে যবে । অথচ তাতে মনে 

একট, “তঙ্গের সঞ্চার, &বে-_আমি নিষ্ঠাবান: 

আমি অ]1রী, সান পণ্ড নষ্ট । ক্রমে ধারণ। 

হবে খ।ওয়া. তো গুন নয়) ষুধাখ্যা ধির 'ওধুধ 

মাত) ওষুধ কেউ আগ্রহ করে ঘটাতে ঘটাতৈ 

খা, না। বু্ধদেৰ তা উপদেশ, দিয়েছিলেন, 

বুঝছে্ট পার, এভখানি 

(১৭৭ ব+-১খ কটা 

হেন. কিছুই -মিঙ্গে না, চথচ হার পপ, 
যায় তবগবদি জুতার তাড়নায়. ফেউলিজোর 

ছেখের ' মাংদ: খেত: বাধা: হক) তখন: তাজ; 

চিড় বযন...বিরাথ জাগবে, ছেজকি' বিরাগ” 

নি, *বেন. নিতান্ত: বলিদ্চাসবেই, জ্যাহা, 
কররেন্-এই .ছুল-হীর উপযার ভাৎপর্যয |. 

ফেমন আহার) €তমনি সসিজা। লখ/দও ক? 
বিচেডকর কণা, আহ ঘুর পেজ আর অন্ন” 
মনি. পড়ে, ঘুষ দিলাম, কিতা, এক জানগাসি, 
বযেছি, এককাজে). আর বসে বষে চূল্ছিং 
ওগুতে! ভাল না.। ঘুম সনে ও- কহ. [হ্হরাবী- 

আছে। যাঁর: ভার, বিজ্ঞাঙাহ গৌবেব্সা?। 
পোয়ান- পূর্বে বিদায় জান ইনণ বা জগ 
করেও জগ করে চিত গ্াখানত-হলে সো 

যতক্ষণ নিনজা দা আল্ছে/ বতন্খাপ জগ'করংহ)) 
+ উষ্টন্ধনা কর্বে+ফরই, করতে, ছি 

পড়বে। জবার ঘুম হতে উঠড়েই ইরাক 

মত শ্তাব ইত্যাদি উচ্চারণ করণে করতে, 
উঠুবে। কেমন শান্ত, ছুদর ব্বস্থা।, 
ছড়মুড়িয়ে ঘুম, আর ধড়মড়িক়ে ওঠ 
কে।নট।ই নিদ্রাজয়ের জনুকৃধ নয়। নিষ্তা, 
হল পশুর বৃত্তি। বিবেকসহকারে ভার সেব! 
করলে ভবে তায় বিষা!ত ভাজবে। 

'তবরপর, আর . এক. গ্ুহৃন্ধি; সৈখুন। 
এ/সম্বন্ধে শানে, গৃহস্থকে, ক উপদেশ দেও! 

হয়েছে; তার-অন্তনাই।. গর্ভার/ল হইন্দ,র.দশ 

, সংস্কারের একটা---মুত্রং তাও তে] আববেক 

সংকণরে অগঠিত হলে চলবে, না। . বরং, 

পুত্োৎপাননের পয়িহ মাহ/রর সহ ডেকে, 

বেদী), আহার, নিার কু/ফস ব্যকিগঞ্জ, 

ভাবে, একজনরেই,মুগ্যঠী সিন করণে, কহ 

জীরিটিতে বংণের, গুবি বু মামা বের, ভব ব্যুংও. 

“গার করে ঘ্রেন, কাহাডে পুন্রমাংস, , জেলে কর)াগ- সর.. নির্ঘার হছছে। এই 

ভলণ করছ।” এএমল আয়গার এলে: পদে: অকর়াহ, হতে, রয়, হে গা. 



(ভারা জাজাক। [ই 

ইাদয়ের আবেগ ন! রিপুর বেগম! গ খরচা 

ছলেপমনদাছের, হিপ ৬৬৯ 
পরিগামদনী, . ব্হবী, এ 
উৎসর্গ করতে লা ইং ৪ ভর” বিলে 
মারের সঙ্গে সঙ্গেই পরী, : জীবের; 

ছ।রিত্ব- ছিটে বায় লা), মালয় বিহীন ই 
-আলাগত ভরুরতষ' বংলধান: পর্ব; জা পরায়, 
জীবনকে, ব্যাগ, অছ্ভেব করত .পাঁরে-+ভাই 
£সে.সংযমী |, বংশধর? রক্ষা হিছু এই সংঙাদের 
চায়িপুধ আব্প প্রচার করেছে। :তাউ- গর্ভ 
ধানকেও সে জীবয়ের একটা গরিজ্র: সংস্কার, 
স্বপে শ্গণ ফরেছে। এই জন্ত ভিথি পর্ব 

উত্যাঙ্গির বিচার তে! আাছেউ, তা ছাড়াও কত 

গর্ভালান হা।পার সব্ন্ধেও 
সম্্ক্তা। উপদ্ষি? খাল দেগ, ভার মাছে 

ধার্তাধাজের হট, অভুষান, পূর্বে অনু 
জহি, পরক়তা ইত্যাদি সত্বন্ধে কত গভীর 

.ধিধা্' রয়েছে” গৃহ: খুলে 'গেপ, তার 

হবেন গর্ভাধানের জন্তু কত শুচি সংধত 
আগ্জোজন। গর্ভাধান 'উপলক্ষো হঙ্জাদি 

প্রুকাগ্যরাবে অচিন ৮5) লুন্তরাং -:পুত্রার্থ 

টৈধুনকে ফেক প্দিততৃটিতে দেখা তত 

রলবার-. নয় |. যেখানে” লজ্জা, : সেখাহসই 

পপ, মেখানেই গোপন করধার-ইচ্! ৷ 

বিবেক সহ অনুষ্ঠানের ভিতর' দিয়ে 

ঘষে কাঁজট। 

ঙ্তি হুদার গাবে বুরিয়েছের । প্রবৃত্তির 

আরোজন সামনে রেখে তর সাধনার উপদেশ 

। নব ভোগ্য বস্ত--কিন্ত, ত্র 

০১ অসংঘ ভাবে ভোগ, করো না, 9. 
সপ নু জের ভাবে, ব্াছি, টনি, বিবেক, 

টসে 

কাদে, উপুড় ডুহঠাৰ 'সহকাতা, ভোখ 

8: নি ৃ 
| 

ছাছে. গেয়ে এজদবিধি দিযে ব্য 15গধু, কেক গোখার, তোদাহ পাশব সাসফে 

শান্বে কত 

হবে, তার মাঝে পাঁপবিক 

আক থাঁকবে কচটুকু? পট তনবটা তত 

, ক4৬ 

প্রকে |. বাগুবিক_, তন্তের: অনুঠ। কুলি হদি 

কেউ স্িচিতে মমোযোগ সহকারেজালেঃচরা 
ঝরে দেখেও তকে বুঝতে পারবে, হস্ত যেমল 

রাগ্তিককে. ধরে বীরে'সতর্ককবে.. পদে, পদে 
উন দ্ধ করে ভোের, সামনে: উপ্স্থিত,ররডেন) 

তাতে শেষকালে যখন ভোগ্যণস্ত সাধকের 

কবলিত হবে, তখন ভোগের মাঝে, যে গে 

মহ!যেগের সন্ধান পেয়ে সমাধিস্থ হয়ে 
পড়বে । অবশ্বা এখানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধালু 
সাধকের, কথাই বল্ছি। অনুষ্ঠানের সময়ও 
তভোগ্যপস্তর. . স্বৃতিট|ট যার: |চতত .কেরল 

(লোলুপত। জ[গয়ে দিচ্ছে, তার কথা বলাছ 
না। প্রবৃত্তর আোত ঠেলে উজান চলাই হচ্ছে 
লক্ষ/ ) তাই দীড়ও টানতে হবে,ঠিক ঠিক 

এস্ুলও ধরতে হবে। 

বাস্তবিক এট যে গঞ্জে কতক গুলি পস্তকে 
আমর! ভোগা বলে বিশ্বদ্ঞানে দুখে সরিয়ে 

রাখি, সেটা কিন্তু আমাদেরই মনের গুণে। 

জব্যগুণে কোনও বস্ত হেও নয়, উপাদেয়৪ 

নয়। এই দন ধর, নরনারী় পরম্পর়ের 

গ্রতি আকর্ষণ। ভূমি পুরণ, তোমার মম 

যদি দেহের সুখ লালসাতেট আবদ্ধ থাকে, 

দেঙতর্পণের স্ব'ততেই অভ্যস্ত থাকে, ভাঙলে 

নারীকে দেখে তোমার মাঝে কামতাবই 
জাগবে। কিন্তু থিনি দেহাত্মবুদ্ধি হীন, যা 
মন শ্ষটকের মত স্বচ্ছ, তিনি তারদিকে' 
তাকিেই দেখবেন, আনদামনীর - প্রতিমা 
দেখেই ভাবে. তার চিত্ত অবশ হয়ে পড়বে । 
অথচ সেই. একই নারী--আসলে সে বাট 

অ1ছেংত! ই আছে, কেবল স'ধু আর অসাধুর 

মনে ভি, ভি হয়ে দেখা দিছে ॥ (টা 
কি বন দোষ, ন! মনের দোষ? | 

ডা ছাড়া, আর একটা কখা। জগ 



১ 

বে রেহ-উন্রিয় দিকে তোগ ধরে) তার তৃপ্তির 

চেয়ে সাধু যে অত্তরান্ছা দিয়ে আগ্।দন করেন, 

“ভান..তৃপ্তি কত বড়, ভাব দেখি। মনেহ-. 

ইন্দ্রিয় খাকবে না; তাদের শক্তিও বেশীনয়) 

আকাজেই অপাধুর ভোগে শুধু জালাই বাড়বে, 

আর তাঃ 'পরিণামে ভিনশ অব্থস্াবী।, - 

আর (সাধুর অন্ত্রঘ। অবিনাধী, অনন্ত শি 

খ্রঃ কেই তার তৃপ্তির আর শেষ নাই।, 

তারপর অসাধু যে ভেগ করবে, তার উপরূরণ 

চ|ই- নইগে. উততেজন! ইয় না। সেটাও স্থল, 

থাকে ছা. আর মার ভোগা চি « তা 

দেওগড় হইতে | জনারদন ও একমাণ 

রগ পঞ্চণটাতে অসিবেন। তখন দাকক্ষ 

গড একটা প্রধান (বস্য।কেজী। পঞ্চণটী 

হটে তাগ।র! ্ম্থকেস্বরে আমিলেন। 

জা্বকেশ্বব পঞ্চ!টা হতে কুড়ি মাইল দূর 

| গোছাবরী, নদী এই্ান হ্টতে উৎপর হুইয়াছে। 

া্সিণাহ্যের যে স্াদশটা শিবমন্দির: দেব 

নির্শি বনি প্রসিদ্ধ আছে, ্্বকেশ্থরের 

(মন্দির তাছাদের অন্ততম। তরান্বকেস্বরের বিশেষ 

গ্সিদ্ এটজন্ত যে উ€ ভগবান্ নিবৃত্তিদেবের 

সিদ্ধপীঠ । নিতে জানেশ্বরের জোষ্ঠভ্রাতা। 

ইঙাদের কাহিণী পূর্বেই আলে।চিত হইয়াছে ৷ 

জঘকেন্বরে আমা জনন কচু. দিন 

শা করিলেন।- এই সময়েই, তি ন্ 

একনাথকে তহাঃ দ্ীবনের, লগ্গ) ক. তাহা 

ব্ঝাইয়। দেন--এবং সংলারে, লোকশিক্ষারপ 

আদ 1 ১৭ ধ-০৪ না 

নিই ছেল থাকলেও থা 

পা আছে। 
ঠর কু পাওয়ার জষ্াট ডে. 
দা উই খনদষিনিগরহ।, এএকসারে সাধ 

তর পা, ভালই) জীয় তা ধ ন| পার্স, 

রে (িবৈষ্লকারে ভার গ্রহণ কর 
রে রে আস্বে। “তাগের ক্ষাত হবে, 
/ ধার ব্যাকুল ছখেছ কেন? তোমায় 
ভোগ ভাড়।তে. : চাই সালে তয় নাই 

জানি, তুমি ভোগীই বটে। কিন্ত ক্ষুত্র ভোগ 
কেন ভাই! -ক্ষুত্রের £লোত ছাড়--শান্বউ 

ভোগ তোমার জায়ত :হবে। 

 একনাথ : 
. রা 

কষ মহৎ ্ ্য রহিয়াছে, ত।হ! শ্বরণ করাটয় 

দিলেন। তিনি একনখকে বুঝলেন ষে 

ভাতমুক্তি, ও জগতের ভিত--এই হুষ্টটী 

বৈন্তিকের জীবনে পরস্পর জড়িত্ত। একন!খ 

নিজে জ্ঞান ল।ভ কনিয়।ছেন, ইহাতেহ.ত1ধ।র 

বর্তবা শেষ হর নাই। এক্ষণে এই জন 

লোক্সমাজে প্রচার করিতে হইবে, .লংসায়ে 

যাহার! . মায়! রহিয়াছে ভাহ।দিগকে 

তগবানের দিকে আকর্ষণ করিতে হ$বে। 

জ্ঞানের উচ্চতৃমিতে রব অপস্থান করিলে 

কর্ণ হইবে কি করি! ? অই আনের ভূমিকা 

ভাবের প্রতিষ্ঠা ক্ষরিতে হইবে | ম্হাজানী 

ছাত্রের যে ঠাছাকে ভাগবত বাধ্য 

. করিতে আদেশ করিয়।ছেন, ইহা! [ক তাহার 

স্মরণ নাই 1 জবৈতজনের গভীগতন সাধারন 
বুকে প্রবেশ করবে নাং ৬8০ 



মোষ, ১৬১১, 2. : 

| বধ: জন্মিতে -পাবে। 

সর্ব পষেগী যুখদর্থ। একনাণ স্বয়ং সগৈত- 

তন্বে গ্রতিষ্ঠ থাকিয়া এই ভাগব চরের 

অনুণীলন কর্তিয় লোক্নম।জে ইঠ। প্রচার" 

করিবেগ) ইহাই ভাব: জীবনের জক্ষা - 

এশং ইছ।চেই তা জীলনের পূর্ণতা টাকি 

ছু$বে । 

রী ০ নারি 

উনাদ্দি 'আব9 লখিলেন, “পহগ। আমি 

তে।ম।কে ৯5! আপেক্ষ। গুটি গর কাগ্যে নিষুক্ধ 

হ্টতে ব্লি। খচ শীর্থভ্রমণ 2154 ভীম 

মাত্র। তোমাকে গঠগ্টি ধায় পাখুন করতে 

শিপিপ্ 
(স্গ আশ আবার মননে উপাস্থৃন 

»হান। গুগল আদর্শ বড়ই 

থলভি।, 

করিতে হইলে । ভন্তানাবতর বা।সাদপ বণিষ্ঠ 

দেবকে ম্মণণ কব। রাশি দনকন্ 

কণা'মান কণ। তাহারা 

া।ম নিষ্েও এ আদশ আনুসণণ করিয়া 

চপ । তুম” মংসারের 

গালোভন উঠতে দাও 

তোম।র আদশ। 

শিশ্ট কল ৯৮০ 

রচয়ছ। ত1বপ? 

জ্ঞ।নের আ.লো।6চনা ও প্মন্রধাণন কবিয়। 

মোচপাশ হিন্ন করিখা নিহত আঅপিগত 

কিন্তু সে সংসালকে তুমি দূরে করিয়।ছ। 

ঠেলিয়। আসিগকাছ, 
সার আছ। ভগবান্ ফেদন নিহা, তি 

মীলাও তেমনি নিতা। তুমি সরদষ্পেমণপথে 
একটীব ম'্য গ্রহণ করিয়াছ, এখন সংষ্ষণ 

পণে অপর তত্ব আন্গ।দন কর। তার্থ 

ভ্রথণে ঠোমার- দুটি গ্রা।পিত উইনে_স্নান! 

দেশ, ন।ন। মম!) নান! রকমের লাক 

দেখ্যি! লীগ মের কীলার বিচিত্র শিকাশে 

আহ! হবে তখন বুঝিতে পারিবে, 

চিন দুরে থিনি শিবিবকলল নিবিবি ফর) 

নি নিই অ।বার এই অ)বৃ্গৎ স|পরিয়াছেন_ 

একন| থ্ঃ .ঞ& | 

ভগ ভবদ্মই | 

মগ মা ইছদেণ আজীপনেধ বগ। 

উত।৮৯ও মন্তা আডে_7 

: আসয়াছিলি। 

৮ 

তিনি ইহাকে ব্যাশ করিয়।ও ইহ|র অনভীত্ত 

হইয়া রহ্যাছন |. 

“গরুগৃহে শিক্ষা সনাপ্ত হইলে গুরু ও. 

শিষাকে গৃে দিরিতঠঞ্সআদেশ দেন। অশ্্র 

নৈঠিকতব্রহ্ওর্যা অব+ম্বন করিয়। কেছে কেহ 

আমরণ: গুরুগৃষ্েই ধুম কিয়া যায়। কিন্তু 

যাহা সংকরে ফাঁরয়া যায়, 

খেমংযত ভে।গ সচায়ে 

তাহার! সকলেই 

ভোগ পিগ|সার 

নিবুত্ধ করিয়া জল্মস্তনে উচচাধিকাব লান্ধ 

করিপাৰ আখ করিয়া খায়) 5 নহে । 

গর পাহারা গুরুগুতে থাকিরাও  সম্পূর্ণকূপে। 

আখ্মঘংঘম করিতে প1রিগ ন। বর্ধিয়। অংঘ।বে 

কিরিয়] যায়) সম|দর্উনক।ণীদর মধো তাভ।- 

দের সংখ্য।ই অধিক | কিন্ত সংসারের ঠিতের 

উন্চ ভে।গ নিবু 9 পু্থমংযম:কও গুরু কখনও 

কথনও সংঙারে পাঠাই দেন। উচ্াদের 

ভোগের পিপান। নাহ লো কবঠিতে আক্মে।ৎ- 

হর 

অনাগত, গ।কির। সংসববন্ম পাপন করেন-- 

নিষ্যে প্রতিটিত থ।কিয়া খীনাননে আপনাকে 

'ণশ্য কহ আ।ণশ অনুসরণ 

নঙ্গা ঝাহুপা। 

আঅধকরী 

মনাণীঠ করিয।ছি। সুতরাং আমর "আদেশ, 

৬যহয়। দেন। 
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জম তোমাকেই হার খোগা 

মি তার্থ প্য্ুটন কাধ] অবশেষে প্রতিষ্ঠ।ন" 

গ!হ্স্যপন্মণহায়ে 

৮০ 

পুর ফারয়া খাও এবং 

লে।কমম।জে ভগবত ধন্ম গচাদ কারয়া ইন 

দের ই৯1 পুর্থ ক” 

পরিশেষে একন।একে আিজন কন্যা 

বজ্পরদ্ধ কর্ধে ভনাদিন বঙ্জিগন, 

নারো বঞ্চরের ছেখে তুই মার কু|ছে. ' 

বারো বছুধ পুৰেরে সেই, 

ঘে»টা দো ছিগাছ। 

দর! । 

১ন্বয তো/ক. 



হী | 

আজও যেন তাহা ধনীর চোখে লাগিয়! 

রহিয়াছে । আজ বারে! বছর ধরিয়া তোকে দ 

সর্ধাদা চোখে চোখে রাখয়াছি। এখনও 
তুই আমার কাছে সেই ছেট ছেলেটাই 

রচিয়।ছিপ। তো|ক ছুঃডিয়। যাইতে যে 

আমর কি. কষ্ট হইতেছে, যুখ ফুটিয়া তার 

কি বলিব। আমার যাখা কিছু ৮ 

ছিল, ঘব আমি তোঁকে পদিয!ছু। ক্ষ 

ভাহ! জগৎকে লিলা য়া দে। আামর| উদ।দী-_ 

জগতের হি ই আমাদের একমাত্র কানণ।র 

বিষয় সেই কাননার উন যাপনের জন্তই 
তোকে ছাড়িয়া মাইঙেছি। কোনও য় 

নাই ,তোব-ত্হই যেখানেই বাস ণা কেন 

জ।নবি, আমি চোধ সঙ্গে আাছি। আম।র 

আর এক আদেশ, কেগ।3 নিভৃতি প্রকাশ" 

করিস না। তবে আয়, বাছ।।” এএই 

বলিয়। অশ্রুপূর্ণ নঃ়নে জনার্দন রে'রুদ্যনান 

একন|ণকে ধায় দিয়! দেওগড়ে 'ফায়। 

গেলেন । 

গুরুর আদেশক্রমে একন।গ' ত্রাম্বকেশ্বর 

হইতে উত্তরাখণ্ড হজ 

ভ্রমণের বিবরণ দেওয়। নিশ্রয়ো্ন। শুধু 

এইটুকু বপিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই ভীর্থ- 

ভ্রনণের ফলে তাহার দির সন্মুণে সতোর 

আর একট! দিক খুলিয়া গেল-গুরুবাকোর 

ষণরতা তিনি নন্মে মান্ম অন্ুভন করিলেন, 

এবং আক্মোত্ণর্গের মঞ্থে আপনাকে দীক্ষিত 

করি] শ্রাগ্ক্কর আদেশ গ্রাতপালন করিতে 

কৃতসহ্কর হহলেন ৷ 

করিলেন । ভীর্ণ 

, আর্ধযাবর্তের সমস্ত হীর্থ দর্শন সারা হঈলে 

একন[থ আ(ব।র দ।ম্থিণাতো ফিরিয়া চলিবেন। 

ঘুরিতে খুগ্িতে ক্রমে তিন গ্রতিষ্ঠানপুরূতে 

আপিমা উপস্থিত |. তীহ।র তখনও ব্রঙ্গগারীর 

আব) দর্পণ [২২ বর্ষ--১৯ঈ সংখা! ' 

বে, আঁ্সগ্রকশ করিবারও কোনও, উচ্ছা 
ই? তাই বাল্যকালের সেই শিবাল্যে 

আসা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দিন 

নির্জনে অতিবাহিত করিয়া দিনাস্তে একনা 

ভিক্ষায় বাঠির হইলেন বালক'একনাথকে 

যাহারা দোঁখয়।ছে, এখক্স তীহী-ক দেখিয়া 
অহাদের চিনঝার কোনও উপায়ই “ছিল 

ন|। এঝল।থ ভিক্ষ। করিতে করি শ্েচ্ছা করে 

নিঅব!টীর মন্ুধে আ।সয়া! উপস্থিত হইংলন % 

বৃদ্ধ চক্রগ্বানি ত্নন-কীবিত ছিলেন! বারে! 
বর পূর্বে ৫য বাপর্ক হস! একরা্ে 
তাহ।দের ওজহড়ের ছিন্ন কারয়!. চলিয়া. 

গিয়/ছিল, এখনও বৃদ্ধ'"তাহারই সতৃষ্জ 

গ্রতীক্গায় কান কঠটইতেছেন। প্রায়ই * 

ব্রাঙ্মনীকে বলিতেন,*দ(৭ও ব্রঙাণী, নিশ্চয়ই 

সে আবর ফিরয়া ক]ঞ্জবে। বাছ। আমার : 

"কোনও দিন অ।ম।কে লা-বলিয়া কোথায়ও 

যায় নাই। সেযেকি দুঃখে খর ছাড়িয়। 
গেল, অন্ততঃ এই কগ'টা বিবার জন্তও 

একদিন সে ফিরয়] আসব 1” বলিতে 

বলিতে ব্রাহ্মণ্রে চক্ষু দিয় জল গড়াইয়া 

পড়িত-ব্রাঙ্গণীও আচলে চক্ষু মুছিয়। 

কাধ্যস্তরে যাইতেন। 

আজ সেই একনাগ ফিরিয়। অ।সিয়াছেন। 

একন।থকে অপর কেহ চিনিতে পারে নাই) 

[কন্ধ বৃদ্ধচক্রপাণির কাছে ঠিনি ধর! পড়িয়। 
গেলেন। তিনি ছুটিয় 'অ।সিয়। একনাথকে 
জড় ইঘা ধরিলেন। যুগপৎ হর্য বিষাদে তাহার 
হৃদয়ে তুঘুল ঝড় বহিতে লাগিল। হারানিধি 
ফিরির| পাইগছেন, এই তাহার আনন্দ) কিস্ত 
একন|থের বেশের দিকে লক্ষ্য কারয়। তাহার 

বুক শুকাইঈয়! গেল। একনাণের যে উদাসীর 
দেশ-তবে তাহাকে ঘরে ফিরাষ্বেন কি 
করিয়া? আম্মস্ণের জন্য স্নেহের পুৃতুলীক্ন 



- স্বাঘ, ১৩৩১ ) 

ধর্ম নষ্ট করিবেন, এত বড় স্বার্থপর পাঁষগ 
নি নন। আর তিনিও তো ভামুদাঁসেরই 

পুত্র। আত্মতৃপ্তর চেয়ে কর্ম নি কাছে 

চিরদিনই ব্ড়। 

গারপর একনাথকে এন্কাস্তে বসাইর। 

ল্লাহ্দণ ব্র।ক্ষণী যখন তাহার মুখে সমস্ত কথ! 

গুনিতে পাইলেন, তখন আর শীহাঁদের 

আননের সীমা রহিল না। চক্রপাণি বলিধ! 

উঠিলেন, “তাহ! হষ্টলে আর তোম।কে 

কোথাক্ধও যাইতে দিব ন1।*' একন|থ 
উহার শ্বভাঁবসিদ্ধ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, প্দাক্ষি- 
ণ[ত্যের তীর্ঘগুল যে এখনও সারা হয় নাই, 

দাদামখাই।” চক্রপাণি থলিলেন, «মাছ, 

সেঁপরে হইবে । আমরা এখন বুড়ো হইিয়াছি 
--ধে কয়ট। দিন আছি, কাছেই থাকৃ-- 

মরিলে পর তোর তীর্থধর্ম ধা করিবার আছে 

করিস্।” একনাথ আর কোনও কণ! 

বলিলেন ন। | মনে মনে বলিলেন, ণ্ভোমার 

আ (দেশেই আনার এ বন্ধনে পড়িলাম | সঙ্গে 

থাকিনে বলিয়ছ, এই মাত্র অ।মার ভরস! 

তোমার ইচ্ছ৷ পূর্ণ হউক।” তারপর যথা- 
সময়ে দরপরিএহ করিয়। একনাথ সংসাী 

সাজিলেন। - 

একনাথের সংসারে কোনও অভাব।হল 

না। তাই ঠিনি নিরুদ্ধেগে ধান-ধারণ। নিয়া 

থাকিতে পারিতেন। সাধন ভজন ছাড়। 

তাহার আর দুইটা ক।জ ছিল, গ্রস্থ-রচন। 

ও গ্রচার। তবে প্রথম বার বখদর পর্যান্ত 

তিনি এক প্চতুঃশ্লে।কী ভাগবত ব্যাখ্যা" 

ছাড় আর কোনও গ্রন্থ রচন। করেন নাই। 

ম্হ্ধি দত্তারেযের আদিষ্ট ভাগবত ব্যাথা! 
এখনও “আ(রন্ত হয় নাঁই। ইহা তাহার 

পরিণত বমগের কান্তি ) অমর যথ]স্থ।নে 

জকনাখ ৩৪৭্ 

তাহার উল্লেখ করিব। পূর্বোক্ত চতুঃক্লোকী 
ভাগবত ধাখায় তিনি কর্ম, জন ও ভক্তি 

-এই তিনের সময় করিয়! বেদান্তের গু 

ততবমূহ গ্রক।শ করিয়। মহাপাঙ্ডতের পরিচয় 

দিয়!ছেন | 

তাহার ধর্ম প্রচারের উপায় ছিল কীর্তন ও 

কথকণা। তিনি স্বয়ং সবক গায়ক ছিলেন। 
কীর্তনে যে তাছার কত প্রীতি, ভাঙা নিয়ে 
উত্ভিতে গ্রক।শ পাইবে - 

পপাপভ|রে আক্রান্ত হইলেও কলিযুগই 
ধহ্য, কেননা এই যুগে নাম গানেই জীবের 

মুক্তি। কীর্তনে জ।তিভেদ নাট, সম্প্রদায় 

বিচার নাই--বলা-বলের বিচার নাই ; যর 

যতটুকু জন, যটুকু অন্ধ!, তাহা। লটয়াই 
পে কীর্তনানন্দে যে।গ দিচ্ে পারে । ভকিত্তে 

হশুন্দরও কোনও বাধা নাই। এমন কি 
“বদ পর্য্যস্থ সকলকে তশ্যাধিকায় দেন নাউ-. 

ত্রিবর্ণেরই তাহাতে অধিক!র। কিন্তু কীর্তনে 

নীচ পাযণ্ডেরও অধিকার জআছে। 

বীর্তনে শ্রদ্ধা গাঢ় হয়, চিত্ত নির্মল হয়। 

কীর্তনের অননের কাছে মোক্ষমুথগ্ড তুচ্ছ. 
বপিয়। মনে হয়। ইহাতে যেগ বা তপশ্গার 

ক নাই। কীর্ভনই এই যুগের সর্বশেষ 
৫ টি 
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অতি 

তিনি নিজগৃহনে যেমন কীর্জন করিতেন, 

তেমনি বাঁহিরেও অপরের নিমন্ত্রণে কীর্তন 

করিতে যাটতেন। তাহার কীর্ভনে এক অপূর্ব 

মাদকতা ছিল। তাহার ভ্%ত্বর একবার 

ক।নে গেলে আর কাহারও স্থানতাগ করিবার 

স।ধ্য থাকিত না। গৃহে যখন কীর্তন করিতেন, 

ভখন তাহা শুনিবার জন্ত সহ্শ্র লোকের 

সমগম হইত। শেনে আগিন।|য় আর লেক 



ভনিত। 

আর তাহার কণকতা'ও ছিল এক অপূর্ব 

। ভ্বিনিষ। তাহার অগাধপাপ্ডিত্্য, একাস্তিক 

প. 

্ আধ্যদপণ 

চরিত না--মানুং বাড়ীর দেওয়ালে উঠিয়া 

গাছে চাড়য়া, তন্ময় হইয়া তাহার কীর্তন 

[.১৭শ বর্ষ- ১০সংখ্যা 

ভক্তি, আশ্চর্য্য ব্য/প্াাকৌশল, সর্ধে।পরি 

তাঁহার অভাবনীয় সম্মোচ্নীখক্তি শ্রে।তৃবকে 

ঘেন চিহাপ্পিবৎ নিষ্পনদ করিয়। রাখিত ৷ 

এই্টরূপে লোকন।থের লোকহিত অনুষ্ঠানের 

সতপাশ হইল। (ক্রমশঃ) | 

পাপদৃষি 
সপ সী সপ 

কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল, আমু তো 

কর্তা ভবে তিনি কন্ে নিপিপ্ু থাকবেন 

ফি করে? শ্িনিকি কাঞ্জকর্টেন কোনও 

খেজণবহই রাখেন ন। ?” 

“ন। 1 বেদাস্তমতে আন কর্তা নন, 

ভে।ক্তাও নন। ঠিনি ষর্দি কর্তা বা ভোক্তা” 

৭হন, তাহলে নির্বিগাৰ হবেন কি করে? 

তোমার মাঝে ধাকে কর্তা বা ভোক্তা, পলে 

অন্নভন কর, তিনি সাস্তখিক পাাস্মা নন, 

আত্মার আনভাপে' তিনি আনভাসিত। এক 

হত শক্তি, য শ্ষুরগ, মমস্ত আম্মার নিকট 

'হতে পাওরা। 

০5 ঘুট। বড কঠিন নিষগ। বদি খুটীনাটা 

তিন 

তই গু 
বিচার করতে যাই, তাহলে অন্ততঃ 
ছণ্টাব কনে বেঝাতে পাঝন ন্! । 

একটা দুষ্ট দিয়েষ্ট এ গ্রসঙ্গ শেষ করন। 

পর, ভ্রমসশতঃ ঘবর কোনায় তুমি “কটা 

সাপ দেপলে। সাপ বলে মনে হল নাট, 

কিন্তু কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেগলে এটা সাপ 

নয়, দড়ী। ভুলে সাপটা ধেন দড়ীছেই 

আছে, অগচ সেগনে বাস্থলিক নাই ও । 

মনে হবে, দড়ীট। সাপের” 'আধিঠ।ন, কিন্ত 

বান্তবিক দড়টায় সাপ দেখায়ওনি, ধরেও 

রাখেনি- সাপকে স্ মোটে আমল দেয়নি,। 

[তাল ত্রাস্সিব লে থোক শিচ।র করতে 

গেলে পল্ন্ে হয়, টাই স।পের অধিষ্ঠান; 

বিন্ধু সাোব দিক গেলে নিচ।ব কবলে বি, 

দন্ডি কখনও সাপ নয মাপ বলে একটা 

কিছু ওখানে ভিলঈট ন!। অ'মাদের বৃদ্ধি 

হচ্ছে সমস্ত যুক্ত বিচারের মূল ; আগ বুধ 

ত্াস্থ। বুদ্ধিব দিক থোক পিচাব করলে মনে 

হনে, আম্ম।ট দেন তোম।র সমস্ত কর্মের 

ভাপিটান--তোমাল লীননেন, গ্রাণের) শক্তিন 

মূল সাগারণ বৃদ্ধতে সা সংসানদৃষ্টিতে দেখতে 
গেলে মনে হবে, আন্ম!ই যেন সমস্ত কর্দোর 
তর্ধি লন, কিছ সক্কাদু্িতে দণ্ড পঁসে, 

আস্ম। কথন? দেচ, মন বু্ধিব ধারক, পোধক 

বা কর্তা ভোক্তা নন। মোটকণ! এইটুকু 
ঈ্গেনে বাখ-যে এ বিষয়ে টা গ্রেক্ষাভূমি 

রূয়গে। একদিক গে.ক দেখলে যা 

সপ করছেন) "্গাপার আর একদিক থেকে 

দেখলে, আসমা মুলশুদ্ধন্দভ।ব, ছ্িনি কোনও 

দিন কিছু 'করেননি। | | 

ত।রপর উপলব্িগ পক্ষে যে সমস্ত' বাধ! 

রয়েছ, পেইগুলি দিয়ে পিচ।র করা যাঁক্। 

।অনশ্া বয়াদনধরে এ সমস্ত আহ্লাচনা 

চল্ছে। আজ রাম তোমাদের কাছে উপলর্বিগ 
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পথে সবচেয়ে সড় বাপ: কথ সলসেন। এ 
' হচ্ছে, সমালে।5না - বারের মম।লোচনাও 

টে, ভিভরের »ম।লো5নাও বটে। | 

গে বাইবের সমালোচনার কথা ধর! 

হাক । েঁপ। সায়, কার কারু পরের 

সমালে।5০1 কববার একট কুঁতৎাসৎ অথচ 

গু আনাম নল্যছ। কিন্তু 'এ কথা 

ঠিক জ।নস, যঙ্ঙ্গণ পধ্ন্ত পবের দেষ 

দেশন।র পা পর. বিচান করপাব প্রবৃত্তি 

পকপে, যনক্ষণ পর্যান্থ মান্ষেব কেনল 

কলের দিপ্টাই 'দেগল্ব, 'আলোব দিকটা 

দেখাচ পনে না তনক্ষণ পর্্যস্ত ভগতদ্দশন 

হ$য] দর্ঘট। 

ধণ, 0৪1ট্র 'একটা ছেলে। ওর মাঝে 

চুণীন পবুত্তি নাঈ । ওব সামনে চোঁন গ্রসে 

যদি ঘুর ঢোকে, তাহলে সচ্ছন্দে চুবী করতে, 

পাবনে। কেননা শিশ্টুন ভিতরে চোব না 

বলে, চাক পারে ল্োথাও চোর নীট । 

কাজে ষপন বাবে চোব পরপার সন্ত আড 

গত, পন বুনে পাব নাষে তোমার 

ভিবেই চোবকে লুপ্িয়ে রাখভ। 

7 বপন অপরের খু ত খুজে বেড়!ও, গন 

নিগের সানেও মধ খত খুলো ডেকে আন। 

যখন পন্দক হাড়, তণন গুশিটা অপরের 

গায়ে লাগে পটে, কিন্ত শঙ্গে মঙ্গে প্রাত্ক্রিয়া ও 

হয়, পণ্ণুক 9 উ/পট তোমাকেও একট ধ!ক। 

দেয় --02মা,কও একটু পিহৃংভটে আম্তে 

হয় ষপন অপবের দে!ষ ধরে য19, তখন 

€স দে 9লীর মানথ কচু ঢুকে যায়_ 

কেননা, এট ভচ্ছে আইন । অপরের দেষ 

না ঘটলে শুধু “ঘ চাগাত বেঁচে যায়, তা 

নয_ তুঁমও বিনে বাও । এ সক দেযদপ? 

সমালোচকের মকফিকান্থভাব, তোমাকে 

ছাড়ছে উঠ তে হে ॥ 
খা. 

হা, পরের নাকের ডগায় তি্লটাতে নজর 
দেওয়! খুনই মোজ1, কেবল নিষের গালের 
অ|বটাই ন! চোখে পড়ে ন1। 

সর্বদ| ম্মরণ বেখে, দে সমস্থ চিস্াঙ 
ঈর্ষা, সমালোচনাঠ দোষদর্শনেব , লেশমাত্র 
সংতনও রয়েছে, সেই সমস্ত চিন্ত। গম জগতে 

ছ্ড়য়ে দাও, অগন নিজের মাঝেও ওই 
সস আপদ ডেকে আন। পরের নাকেব 

তিলটা বসাতে গেলে নিজের গালে অআব্টা 

বসনে এসে। 

তাই বলি, যদ নিজের উপর একটুখানি 
দরদ থাকে, হলে এই সব দোষদশ্শ 
নিন্দুকের স্বভ।বটী ছাড় । মনে রেখো, অমুকে 
যাকরছে, | হয়ত তার পক্ষে ভাল, কিন্তু 

তুমি সেটা কবতে গেলেই হয়ত অনিষ্ট হবে। 
অপরের যে দোবষট|র তুম নিন্দা করতে যাচ্ছ, 
তুমি নিগ্জেকে ত থেকে মুক্ত কর না কেন, 
অপরের দেম ধবব|র প্রয়েজজন কি? 

আচ্ছা, গগংগোড়া মানুষেব এমন মাক্ষক!, 

স্বভাব কেন হয়, তা জান ক? এর একট। 

নিগৃ$ কারণ -লআছে। টি 

লোকে অপরের মমালোচন। করে কেন ?€ 

আর করাই প! সপ চেয়ে দেশী মমালে|চন। 

করে ?- দেখবে, যার দুর্বল, কিছু নে না, 

তারই সম|লোচনায় ধুরগ্ধর ; এর আর 

বাতিক্রম দেখতে পাবে না। এর কারণ হচ্ছে 

এই ষে পরের সম।লোচণা করে ত।রা আঙজ্ম 

রক্ষ। করতে চায়। পশ্তঙগলভ আত্মণক্া ক 

খ্রেরণ।ই মম।লোচনার আকারে ফুটে ওঠে। 

এক গন দেখল, অনুকে ফে কাঞ্টা করছে, ' 

দেহদ্দি তা করতে ষেতট তাহলে তার ক্ষতি 

হত। কাজেই ও কাটার ডপর তার ত্ব্ণ॥ 

জন্মে যায় । ও কাজট।কে তার ঘ্বণ! করতেই 

হবে, তা.না চলে জে নিজেই হয়ত ওট/ ন॥ 



১৪ | 

রে পারবে না--সামলে না চললে তার 

গ|য়েও ছিট লাগবে এসে । কাণট। ছিল 

সংক্র।মক ; কাজেই যে ব্যক্তির স্পর্শদেষের 

ত॥ আছে। অপরের (নন্দ! করে নিঞ্জে 

নিরাপদ থ্কতে চায়। সে ভাবে যতক্ষণ 

সে ভাইয়ের নিন্দা করবে, ততক্ষণ তাঁর কিছু 
জবে না। কিন্তু 'এ হচ্ছে সম্মলোচনার উদ্ভ্বন 

দিক) এতে প্রমাণ হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির 

বিশেষ বিশেষ স্তরে দেদর্শন প্রবৃত্তি নিতান্ত 

প্রয়েজন । 

-কিন্তকু এমনতর আধ্যাত্মিক উন্নতির 

ঈীলদট।ই হচ্ছে এই যে, ওই সর্বহর্ধলচিত্ত 

নিন্দুকেরা গোড়াতেই এই ভুপ করে বসে যে 

মানুষের দোধট!কে খারাপ চোখে না দেখে 
মানুষটাকেই তার! দ্বণ। করতে সুরু করে। 
অমুক ভূলঞ্টীর সমালোচনা করতে পার, 

অমুক কাদের বা কথার সমালেচনা করতে 
প|র, অমুক্রে কুৎদিত মনোবুত্তির সমালোচনা 

করতে পর, কিন্তু তাবলে সে লোকট|কে 

স্বণ! করবার তোমার কি অধিক|র আছে? 

একট] পুরাণো কথা আছে-_“পাগকে দ্বণা 

কর কিন্তু প।গী্কে ঘ্বথা করে৷ না ।” 

কিন্তু কথ! হচ্ছে পাপকে ঘ্বণা করব, 

আর  পাপীকে ভালব[সণ, এ কি সন্তব। হা, 

থুব সন্ত1। যার। সমস্তট। এই ভাবে ভেবে 

দেখেনি, খাদের পক্ষে সম্ভব না হতে গারে। 

তথে কিন। একটু জ্ঞ/ন থাক। চাই। 

আচ্ছা! বেঝ, একজনের একট! কাজ 

দেখে তুমি নিপ্ধ। করণে) তুমিও যদিও কাওট। 

করতে যেতে, ৩।খলে তোমারও খুণ ক্ষতি 

ইত) কিঙ্ড সেই কাঁগিটাছ তৃতীয় একঝ|ক্ত 
করলে হয়ত দোষ হয়না । তুমি বল্ছ, 
যা! পাপ, তা সকল অবস্থাতেই পপ । তাহলে 

এমন এাভেদ হয় কেন? 

খাদ পণ রর [ ১৭শ বধ--১০ম সংখা 

যদি বেছে বেছে কতকগুলি কাকে 
পাপ বল, জর কতকগুলেকে পুণ্য বল, 
তাহলেই ভূগ হছল। গ্বভাবতঃই কোনও কাজ 
ভ।লও নয়, মন্দও নয়। ধেমন শুন্তের কোনও 
মূলাই নাই। কিন্তু ঈশমিক বিন্দুর ডাউলে 

খদি তাকে বসাও, তাহলে র1পির মূলা কমে 

যাবে; আর যদি বান বসাও, ৰেড়ে যাবে 

অথচ সুধু একট! শুস্তের কোনও মুলাই 

নাই। তেমনি স্বাভাবিক ভাল বা মী 

কোনও কাজ জগতে ন|ই। ও 

গপের গ্রক্কতি বুষতে পার না বলেই 
পপকে স্বণা করে পপীকে ভালবাস! 

ঠোমাদের পক্ষে এত কঠিন। মানুষ যখন 
নিঙ্দের দেহট। আর বিষয় আশয় নিয়ে মজে 

যোয়। তখন যেমন জঙ্গব(নকেও একট! যা 
তা মানুষের যত বানিয়ে বলে, কিনব! অসভ্যেরা . 

যেমন ইট্পাটকেলকেও দেবতা বানিয়ে পুজা 

করেঃ তেমনি মানুষ মোহে আছচ্ছন্নধলেই 

কঙকগুণি কাঞ্জকেই ফ।পিয়ে মানুষের সমান 

করে তে।লে। তখন তাদের বিচারে অমুকট 

হণ পপ আর জঅমুকটা হল পুণ/। মনে 

রেখে, ধর্থ প্রথণের জিনিষ--প।প পুণও 

অন্তরের ধর্ম । পাপপুণ্য সম্পূর্ণরূপে নিয় 

করে তোমার পবস্থা আর মনের গতির 

উপর । 

দেহের সংস্কার তো করতে হবে ন1-- 

মংস্ক।র করতে হবে মনের । মনট|কেন নূতন 

করে গড়ে তুলতে হবে। অধ্য।খজগতে 

তেমার দ্বিতী॥ জন্ম হণে। মারার মান্ষ 

মটীহ হবে-এ কথ। আত্মার সব্ন্ধে নয়। 

আখাব সংস্কারে মানুষ (দ্বগ হয়--এ কথাও 

দেহের সন্বন্ধে নয়। ন্ 

মনে কর, তোমাদের বাড়ীর খোকা 
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একটুও মারের তুধ খাঁ। ভাবলে এট নমাজ পড়লেন, কিন্তু সঙ্গীরা আর কেউ 
ধড়িবয়সে তোমার মায়ের দুধ খেতে যাওয়াটা সেদিন উঠলনা। তার1 পড়ে ঘুমুচ্ছে দেখে 

শোস্তা পায় কি? না_-তোমার মত ন্গোয়ান সাদী পিতার কছে অভিযোগ করলেন, দেখ 

মদদ যদি বাড়ীতে থেকে মায়ের ছুধ খেতে দেখি বাবা, লোক গুলো কি অপদার্থ, কুঁড়ে ।” 
ৃ চায়, তাহছে চলে না! . খোকা মায়ের ুধ আজ কেউ উঠেনমাঞ্জ পড়লে! ন।।” সাদীর 

. খেয়ে বাঁচতে পারে, সরকন্তু তুমি পার না। পিতা গল্ঠীর হয়ে বললেন, প্বাঁছ, তুমি 

এই জে (দেখছ, মায়ের দুধ খাওয়া ছেলের নমাঞ্জ পড়ে উঠেই গ্ররনিন্দাটা-না করে মনি 
পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু €তাম।র পক্ষে নয়। ঘুমিয়ে থাকতে, তাহলেও ভাল ছিল। 

তুমি তু! খেতে গেলে ভন্ায় হবে। বড় নখাজ না পড়।র চেয়ে জানবে এ পাপট! খেল 

হয়ে মায়ের ।ছৃধ খাওয়।ট। পাপ»বল্তে পর, গুরুতব | 

কিন্তু খোকার তাতে পাপহয় না, তোমার তৃ'ম একট। সংকাজ কবে্ছ) অপয়ে 

পক্ষে |৷ কর! উচিন্চ নয়, থে|ক1 তাই করছ) সেটা করেনি | তুমি যদি এট গুমার ফেোপে 

কিন্তু তা বলে গোকাকে তুম দ্বণ কর 'ক? ওঠে অপরের সমালোচন। সমর করে দ1ও, | 

তুমি যদ কব, তাহলে তেমার. পাপ €য়। তাহলে তোমার শৃণা বাড়ল কি? ভগপান 

তবেই !দখ ছ, তুমি প।পকে ত্বণ। কর, |কন্তু ক|ছে এগিয়ে এলেন কি 1 ন।। তুম | 

প!পীকে তো ঘ্বণা কর না। একটা পাপের বিনময়ে আব একটা পপ 

ছেধের পঙ্ষেযা পাপ নর, হা তোমার গোট।লে মাত্র । যে পাপগুলো তুমি 

পক্ষে পপ) কিন্ত পাপকে ঘ্বণাকবেও প|পীকে ছেড়েছিলে, তার নদলে 'এই একট। নূতন পাপ 

ভাএবাস্গ্থ। ওকাগট। তোমার দিক থেকে জুটিয়েছ_ সমালে।চন।, দোষদর্শন। ওহ তো 

পাপ, ছেলেগদক দেকে শয়। কালেত মনে তোমার মাক অন্ততঃ একটা পাপও থেকে 

রেগো, জগতে লমণ্ত প|পের সম্বন্ধ ওই গেল।: তাভাল তোম।র আর কি উন্লা 

এক কথ|। যাক্রলে তোমার ক্ষাত ঠয়। হল 1? যথ। পূর্বং তথ! পরম্। আগে হয়ত 

এমন কাজকে ম%।প।প বল, প্র(ণপণে নম একশ'টা পাপ ছিল, এখন তার স্থ(নে একট 

কাজকে ঘ্বণা! কবর, [কম্থু তা বলে পরে য্দ পপ রয়েছে; কিন্তু ও একই একশ। 

(স কা করে, ঠাহ,ল তাকে যেন স্বণা কজেই তোমার মুক্তির পথ গে খুব পরিষ্কার 

করে! না। অপরের নন্।য় নিচ।র করবার হুল, তা আর বলিকি করে? 

কোনও অধিক!র তে।মর নাই। জগতগুদ্ধ লোক যদি এই সমাল1চনা- 

সাদী একজন বিথা।ত পরস্ত সহিত্তিক। প্রবুত্তিটাকে একটা জঘগ্ত পপ বলে ধারণ! 

ইমার্সন তার লেগ। ঈংরাঞজীতে অআনুনাদ করে থাকে, তালে সেট। তানদ*ই দোষ। 

করেছেন । সাদী লাখোছন। ছেলেপেল।য় কিন্তু বার বার দেখে 'এটা বুঝেছি, ০ট। একটা 

স্টিনি একনার মহম্মদের লীলাভূমি মক্কায় অপনাধ করে গ।কলেও যার দা কে।মল 

ঝাচ্ছিলেন। ভে।র নেঙ্গার় যাত্রীদের ঘুম রয়েছে, জগতের চো'পে দেবী দানাস্ত হলেও 

থেকে” উঠে নম।জ পড়তে হত | একদিন য|র প্রাণমি বড় নবম, বুকভর। যার স্নেঠ-- 

ভোর সাদী আর তার. পিতা উঠে সেই ভগবানর কৃপালা£করে। যার! কৃট- 



২৩১২ ্ 

বুদ্ধি দার্শনিক; তাদের চেয়েও এই নিরীহ 

বেটরীর ভগব।নের উপর দ।ণী বেশী। 

বাহবেণে আছে, ফ্য।রসীরা বড় সাধু 
পুষ্ধ ছিন; 

খুঁত হিঞ না। [কস্ত তদের দাঝে মৈত্রী 

ছিঃ ননদ ঠ ছিল না_ছিণ শুধু কুট 

সম।লে।চন।র গ্রাবৃভ্ভ। তাই 5৩রা থৃষ্টর 

কূপ, পেল না; কস্ু মেরা মডলিনকে গৃষট 

কপ করণেন।! আখ এই মেরা ছিপ পাঠঠ। 

রে ক।জেকম্মে কোথ।ও 

অ।খাদপণ 

ইাশিত 

[ সা ধধ--১৭য। লং খা 
হ 

রমগী। ধর্মধৰ দীর। তকে !ঢপ ছুড়ে ছকে 

মেরে ফেঞখার“ধ্যাস্থা দিয়েছণ! দেপীর 

মাঝে সমলে।চনা পবা 
০খমেব |মন্ধ শশ। ূ 

সেই মত্যের, খর্গর।জে।৪. ৭৭ [নকটবভডিনা, 

ছণ এ।-|ছল 

তাহ ফ্রসাদের চেয়ে 

ছল।* 

5 ও শপ পা সপ পপ পা আজ 

* সানা রামতথ ( জনকে, রি 

সানু, রা ১৯৬৩ ). 

১৯১১১ ররর পৃ 

য্ঠ খণ্ডধিবৃতি 

লধারণঠ: 

চ[তপূর্লা আরঁমব। তাচাব আভ।স দর়।[ছ। 

ফ্রুবদ্থার ন। পৌঁছু হালে তর্ক কোনও 

অনপস্থ। দে।ষ টন হাহ সাধারণ: পল। 

ইহয়। কে । কা,সগতের কাবধণ এদেশ 

করিতে গিগা বেধান্তা এনে প্রমেৰ প্রণহ 

স্বকণ ক।বতেছেন। 'সহণানেহ আনপস্থ। 

দোষের আশস্কা কগা ৬ইযা থাকে | কন্তু এই 

অ।শন্কা সঠ্য ক না, তাহহ [চর কী 45 

ইছপে। 

আম] পৃর্বঠ বলিয়। ছ, বেসে হন 

(বির বণিতেছ পরিরঁমপিচ।র বুঝি | এক্ষণে 

পারণ)।ণচ!রে তব অবস্থঠ কিনা আন৭স্থ 5, 

হই" [বচা। । ধেখনে পাদণ!ম সাক |র 

অনান্থ বগিতে আমর কি বুঝু, 

ব্দোন্তপার 

৯ 

অআধ্যাসবাদ 

স্পা শা সি সস 

অন্ন লাল শহণীহতল 

সেখনে নিশ্চয়ই কালও শীকার 

কাল অবান্তঠ ঝা |নশ্চণ) ঈ্। 

কারতেছি, 

কারতেছি। 

কেহ বলিরে না। কালের আংপি নীকার করা 

চলেনা। কেনন ছ]দি শীক।ব কণা অর্গে 

কলের মৃগতব্ে পোষ্ট নো _যেণ।নে পৌছলে 

ক।ল অধঃকৃত &ইবে) মে কেন্দ্রের উর্দ 

কলের স্বতশ্বনন্তা উপলব্ধ &চব না| কন্ধু 

বুদ্ধিদ্ব[গ! ইহ। নিরূপণ কণা ছযন্তুণ। কেনন। 

ত।দকথ।ট।ভ কাগবাচা। অঞথ।ৎ- কাখক 

পরভাধংদারাছ আমরা ক]লর আন্ত ধারণ! 

করতে 5151 কাণক বু্ধগর। কাণের 

স্বতে|বিন্ু।শ--ছসগ্তব ধরণ । শৃতরাং ক।লের 

আর্দ থ|কিতে পরে না। আন্কুভবেও বুঝি) 

তাহাই বিচর্ঘা। ধে।নে গরণ|ম খাফানী 
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কালকে অভ্ীত কিন্বা! ভবিখাতে গত দুলই 

ঠেলয়! দি না কেন-তাহার পূর্ব কিছ 

পরমুহূর্ত থ।কিয়াই যায়। ইহাতে এই গ্রম।ণ 

তয় যে, কাপিকগ্রণাহ স্বদাই ভনবস্থিত, 

অসীগ | কালে ফ্রুণমত্তা। শ্গীকার কবা চলে 

না । যেগ[নে ধুব, সেখানে কালের বিরতি । 

বিচারে যর্দ ইঠ।ই টিরীকৃত ভয়, তা 

হষ্টলে কার্য।ক[রণশৃঙ্খল| যেখানে পরিণাম- 

গ্রবাহ ভাপিয়। চলিয়।তে। ফ্ব 

স্থিতি বলিয়। কিছু স্বীকার কণা টলেনা। 
চেনে 

এক্ষ৫ণ এই যুক্তি জগতের প্রত 'আ.রে।প 

করিয়া দেণা |াউক- ফলাক দীাদায়। 

মধ! উহ্িপু্র্ব এ কথ।ও বলিয়!ছি যে 

নৈদাস্তিকের জগৎ প্রগানির জগৎ । প্রাকৃত 

মনুষ্য ক।ছ জগতের একটা বাস্তব সস্তা 

আড় তভ্রমদ্শায় এই বাস্তবতা স্বীকীৰ 

করিতে বেদস্ঠীনও কোনও আপত্তি নাই। 

কিন্তু তিনি দিশেষ করিয়া এনট্রুকু গলিতে 

চান যে, এই প্রাকৃত মন্মাষ্যর পাস্তব জগং 

নিরপেক্গ সত্তা বিশিষ্ট অ।ম!দের 

গ্রতী।তষঈ উহার আ।ধার। প্রতীয়ম'ন 

হউয়াষ্ট সন্তাণান। তাহ! হলে জগতের 

বিচার করিতে হষ্টলে, তাতার কার্যাকাণণ 

পরম্পরার অনুপাবন করিতে হইলে শুদ্ধ 

জগৎ গ্রশীতি পইয়। বিচ।র করিলেই সমহ্টি 

এই জগৎ 

লভে। 

ভগ 

জগঞ্ডের তত্ব নিরাপিত হবে| 

গ্রতীতি বেদান্তীর মতে ভ্রমসংস্কর হতে 

উতপন্ন। এই কণা লইয়া আমাদের গে।ল 

ব।ধিয়ছে। কেহ কেহ বুঝিরাছেন, প্রনীতি 

ও সংস্কার পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া আবর্তনশীল, 

এজর্থাৎ সংস্কার ছুটতে  গ্রতীতি উৎপন্ন 

হইয়াছে; আবার সে সংস্কারের মূলে শিষ্টয়ই 

গুটাতিঞছিল) এবং উত্ত গ্রতীতির মূলে 

বেদাস্তমার ৩১৩ 

ছিল সংস্কার ইত্যাদি। ইহ! হইতেই 

অনবন্থার আহ্ক।। 

কিন্তু বাস্তবিক গ্রহীতি ও সংস্কার কি 

নিরপেক্ষ ? আও্মানুসন্ধ।ন করিলে বুঝিব, 
উঞয়ের মাঝে যেরূপ *নিরপেক্ষ পৌর্বাপরধ্য 

সম্পর্ক নিরূপণ কর! হইয়।ছ, বাস্তব্কি তাছ। 

বলা যাইতে পাবে, গ্তীতি ও 

সংস্কার একই অভিজ্ঞার দুইটা পীঠ। একটা 

বাক্তু, অপরটী অন্যক্ত। প্রহীতি ব্যক্ত 

পেধ ও সংস্কার অব্যক্ত বোধ। 

0148 

উভন্য়র 

স।পেক্ষতাঁয় একটী সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ.র স্যটি। 
পৃরবমৃহুর্তর মংস্ক!র ও পরমুহুর্তের প্রঠীতি 

_ এইট ছুইটী একসঙ্গে মিল!উয়া তবে একটা 

সে|বের স্থষ্টি। তাশ] ভঈলে এই মুহুর্ত থে 
জগং নোধ ভষ্টতেছে, তাহার কারণ খুঁজিতে 

হলে বোধের দল দুইটী বিভক্ত কন 
এক টীকে আর একটার করণ বলিয়। নি:দদিশ 

করিলে অবিচার হঈবে। নরং এই কথা 

বল। চকে, এই মুহ্র্তের অভিজ্ঞার পৃর্ে 
এর এক .ভঙ। মুহূর্ত বর্তমান ছিল। 

সংস্ক।র ৬ প্রঠীতি ওতঃ/প্রথতঃ ভবে উভতয়ত্রই 

ক্যা করিয়া"ছ, কিন্ধ কেহ কাহারও নিরপেক্ষ 

(নিমিত হন নত ॥ তাহা চলে জুগৎকে ষে 

(৭শষ্টরূপে আমরা গ্রাতীতি করিশেছি-- 

তহা। একটা অনির্বণীয় নিশ্যসিন্ধ শক্তি 

বাল। এই শক্তি নিয়ত। ইহাকে ভ্রম বপ, 

তাহাতে আপা নাই, কিন্তু তবুও বলি5 

হইবে, নিয়ত, কেননা জগত 

গ্রুহীতির ধারাও যে নিয়ত ইচ্ছাও সর্ববব|দী- 

নিয়ত হলে ইহার আর অপার 

ঠ| 

সল্ত । 

করণ খু জয়া বাঁহর কণা যায় না শ্বতঃ- 

আবৃত্ধ কারণ পরম্পর! খু'জিয়। আনবস্থা দেবের 

ক্স(রোপ কর! €তা দুবের কণা 

তবে অভিজ্ঞ।র পো্ব।পর্যয অ।ছে, তাহ! 

৪০ 
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স্পষ্টই দেপা যাঈতেছে। এই পোর্বাপর্য্য 

ধরিয়। একটাকে আর একটার করণ বলিতে 
' সক্কেচ হয়, কেনন। স্থল বিচ।রে কারণ 

বিলঙ্গণ ₹ওয়। চাই । যেখানে কলের 

প্রশাছে নিয়ত শরির 'শন্দন মাত্র দেখিতে 

পাইভেছি, সেখানে ক্বণ রম্পণ ত্বীকার 

করর কেনও ম।হই-- কেবল 

সমট্টিভাবে শ্বীকর কাঁরলেই হইল। 

শাক্কে যদি জগতের চরম কাধণ স্বীকার 

করি, ত।হ। ইইলে গেল মিটিয়া যায়। কিন 

_ চরম বলিতে একট' ফা শিন্দু বুঝিলে চলবে 

না। তনে আমর! বুঞ্চিসহ|য়ে বিচ করি। 

ঝুদ্ধ ক।ণিকসংস্ক'র দ্বারা প্রেরিত হইয়| 
যতদুর স্ব কারণ অন্রসন্ধান করিতে যায়, 

অবশেষে নিজের শেষ সীমায় আসিয়! সেই 

স্বানকেই চরম বলিয়া খুঁটী গ'ড়য়। ব্গে। 
এইরূপ পৌদ্ধ নিরূপণের দিক হইতেই আমরা 

*চরম" কারণ বলিয়া একটা কিছু" স্বীকার 

করিতেছ। নতুন! জগৎ কা্ণ,ক আবস্থিত 

বলয়। স্ববক।র করার মাঝে কোনও সার্থক- 
তাই, ₹।ই-কেনন। অনাস্থানই জগতের 

স্বরূপ, পরিণাম শক্তির বাক স্বরূপ, এখং 

আমর! এই বান্তু স্বরূপের সন্ধানেই বাহির 

হ্য়া/ছিল|ম | 

তাঠা হলে নৈদাস্তিকের জগংকারণ 

নিরূপণ অর্থ কোন ঞ্রব দিন্দুতে পৌছানো 
নয়) কেনন! জগৎপরণামে এমন কোনও খুব 

গ্রঃয়াজনঠ 

বিন্দু নাই-উ। বে নেদাস্তী জগৎনিচারের কি 

মীমাংসা) করিঙেন 77 বেদাস্ী জগৎকে আরও 

গভীবরূপে হাদদচাম করিলেন) অনির্বচনীয় 

শক্তর বিশাসরপে গাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিলেন) (যমন বহ্বদ্গগৎ নেদাস্তীর ক।ছে 
গ্রতীতি; তেমনি ক।রণ জগৎ তাহার কাছে 

শক্ষি। ইক পৌর্ব? বর) হিসাবে স্কারণের 

জ্ধ)দর্পণ [ ১৭শ বর্য--১,৭ সংধা 

পরিচয় নঙ্ষে, ই কারখের নিগৃঢ় আস্তর 

পরিচয় | এষ পরিচয়ে সনগ্রভাবে প্রবাহের 

ন/স্তপতা স্বীকার কর! হইতেছ্, হাঙাকে বুদ্ধি 

দর পিঃশ্লফণ করিম বাদ্ধকাল্পত্ত ফরণবিন।কে 

ক।রণ বলিয়া] স্বীকার করিবার দশ্চেষ্টা করা 

ঈয় ন|ঠ। জগৎ আন।দি, তাঙার গ্রতীি 

অন।দি, এবং এইট গ্রতীতি ভ্রান্ত হইয়াও 

অন|দিরূপে প্রাণহমন--ইহ!ই সমহিত।বে 

জগতের তন । 

এই বিচার হইতেই বুঝিত্তে পারি, অধা।স- 

বদে অনবস্থা দোষের আরোপ মিগা!। অব- 

স্থঃনই যাহার স্বরূপ, তাহছ।র পক্ষে অননস্থ! 

দোষ হইবে কি করিয়া? অনণস্থ'র আপত্ত 

সী মীমার মাঝে খ'টিতে পারে) সর্রবোপরি 

তাহার গ্রয়ে।গস্থংল একটী বসত্তার সম্ভাবন। 

থ।ক। চাই। চেহন্ের প্রহঃগ্রকাশবাদ 

অনবস্থা দোষের সুন্দর দৃ্ান্তস্থল। চৈতন্ঠ 
শ্বগ্রক।শ। যদ কচ আপন্ত করিয়া বাল, 

না, চৈতন্ত অপর দ্বাওা গ্রকশিঠ। আপার 

চৈন্ন, যখন প্রকাশক, তখন শেষেক্ 

ঠৈ৩৬ন্ত অপর এক চৈতন্ত দ্বার! প্রকাশিত। 

আবার এই চৈতন্তের9 তাহ! হলে গ্রকাশক 

চৈহন্ত স্বীকার করাত হয়-_তাহারও আবার 

প্রক।শক ঠৈতন্ত চাই ইত্যাদি। এক্টরূপ 
অননস্থা দেষ উপস্থিত হয় বলিয়া স্্বীক।র 
করিতে হয়, চৈতন্য শ্বগ্রকাশ। 

অভিজ্ঞ প।ঠক বুঝিতে পারিবেন, এখানে 
ক্চির দীড়াইয়াছে ফ্রবসন্তার্ উপর। 
চৈত্ন্ের গ্রসঙ্গে কোনও পরিণ।মের কথ! 
বাঁ কাঁলিকগ্রবাহের কগা উঠ নাই, 
উঠিতেও পারে না। তই পিরুদ্ধপা্দীর গতি 
অনস্থ/দোষের আরোপ করা সম্ভব হইয়'ছে। 
কিন্তু জগত্তত্ব সম্বন্ধে, পরিথামবিচ।রে, এই- 
রূপে কনপস্থর আপত্তি »স্তবপর ও সঙ্গত 
ছয় না। | 

অ।ম|দের বিচারের সার নিষষর্ষ এই-. (১) 
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কালিকগ্রবাছে নন দ্বীকার কর! চলে না) 

(২) জগংকারণ অবাঙমানসলগে।চর, স্থুতর।ং 

সবাই অনন্স্থত, ফবত্বনির্দেশ বুদ্ধিমপেক্ষ 

মাত্র; (৩) অনপস্থ'র প্রসাণা ফ্রুনপরম্পরায় 

স্পযেখানে অবস্থ।নের সম্ভ(নন। আছে, যেমন 

চৈতন্তের প্রকাশসন্বন্ধীয় তর্কে; (৪) নৈদা- 

স্তিকের ভ্রমপ্রবাছের অনািতবনাদ জগংতত্বের 

অনবস্থিতত্বেইই প্রতিই ইঙ্গিত কারতেছে) 

হ্ৃতরাং য|হ! স্বরূপ বলিয়! প্রম।ণিত, তাহাকে 

দে।য বলিয়! স্বীকার কর! চলে না: 

' এখন অর একটা গ্রশ্্ মীমাংসিত হইলেই 

এষ্ট প্রসঙ্গ শেষ হইবে । জগতের কারণ যি 

অনদি ভ্রমের এবাহ হয়, তাহা হুঈলে এই 

অন।দি প্রবাহ ও বর্ষে সম্বন্ধ কি? এমন 

গ্রশ্নও কেহ করিতে পারেন যে এই ভ্রমনং- 

স্কারের হেতু ক? অবশ্য শেষোক্ত গ্রশ্ন অসৎ) 

কেননা! এই প্রশ্নের অর্থ এট ত্যষ্টির আ'দ 

কোথায়? কাণণ ভ্রমসংস্কারই তো। স্থষ্টি, 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি প্রকৃত ব্যক্তির 

বাস্তন জগৎ আর বেদাস্তীর গ্রতীতির জগৎ; 
ম্থতরাং সংস্ক।(রই হগ্টি--ইহ1 অমুলক নয়। 

ছুটির আদিনাই। কেন নাই, তাহ! বলি- 

তেছি। 

ব্রন্মের ঈক্ষা হইতে সৃষ্টি, বেদে[স্তীর ঈহাই 
মত। ঈক্ষা বলিলে গুণের বিক্ষোভ বুঝি। 

তাহ। হইলে স্থটাংশে ব্রঙ্গ সগুণ। আবার 

তাঙার উতদও--পত্রিপাদস্যামৃতং দিবি” 

ইহাই নিগুরণ ভাব। তাহা হইলে বর্ষ 

গুণ নি দুইয়েরই যুগপৎ মগ্তাব। সগুণকে 

যদি স্থষ্টিপর বলি এণং শাচার সাদি কলপন! 

করি, তাহ! হষ্টলে ইতিপুর্ধে উল্লখিত যুক্তি 
ভনুদারে 'এক সময়ে ব্রন্ষে গুণের অত্যন্ত।ভব . 

স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বর্গ 

বেদস্তসার ৩১৪. 

কালহর! খগ্ডিত হুইলেন। ইহ! পুর্ণনতবের 

লক্ষণ নয়। তাই বলিতে হয়, বর্ষের সগ্ডণ 

ভাবও নিত্য, নিগুণ ভ!বও [নত্য। ভিন্ন: 

ভি ব্রহ্ধাণ্ডে ৃষ্টিস্থিতিলয়ের আবর্তন আছে, 

কিন্তু, তাহাতে সমষ্টিভাবে ইক্ণত্বভাবের 

কোনও অপঙ্গাপ ঘটিতেছে না। ইহাতেই 

প্রমাণিত হল, "হাঁটি অনাদি। মৃতরাং ভ্রম. 
ংহ্ক(রও অনাদি। 

অমর অণটগুকরস বরঙ্গতত্বের তনুশীলন 

করিতেছি। তাঁহার সছিত এইট তত্বের কি 

সম্পর্ক, তাহ!ই আমাদের প্রগম গ্রশ্ন ছিল. 

অথটুৈকরসতত্ব নিগুণ। স্থষ্টি সগুণ। সৃষ্টিকে 

শীলা বলি। লীল!ও অমীম, নিতাও অসীম 1. 

যদি স্ম[চিতচিত্তে অন্রশীলন করি, তাহা হইলে. 

» দেখি, দুইটাতে ওতখেতঃ হষ্য়। এক অখণ্ড 

নাধুধ্যরস নিস্তার করিতেছে । ক্র যদি 
আত £সান্ধংস্থর খিচারঢৃষ্টি দিয়! দেখি, তাহ! 

হইলে বণিতে পারি, ছু্টটা যেন সমান্তরাল 

ধারা । আমার মাঝেই দুটা ধরা দে(খতে 

পাইতেছি। একটা সংসারবৃক্ষে স্বাদ, কটু, 

কষায়, ফল ভক্ষণ করিতেছে, অপরটী ন! 

খায়] শুধু দেখিতেছে। এইরূপ করির। ছইটা 

ক্রমে সন্নিকট হষ্টতেছে-ফলভোক্তাই ক্রমে 

্রষ্টার কাছে চপিয়াছে। অনশেষে নীচের 

পিট; উপরের সঙ্গে মিশাইয়। গেল- তাহার 

অ|র স্ব অস্তিত্ব রহিল না; ফণশভোক্ক 

পিটার উচাই হষ্টল মুক্তি/কিন্তু ডুষ্ট 
দেখেন, একটা প্রতিবিম্ব মিল।ইয়া গেল বট, 

কিন্তু অবার আর একটা পাণী ভ।মিয়। 

উঠিয়ছে -অ।ব।র পূর্বের» মত ফল খাইতে 

খাইতে ভ্রমশঃ আ।গায়। আ!সিতোছ। জথব। 

আর একটী পাশীষ্ট বাবলি কেন? কালব 

ব্যাবধানই বা বাল কেন? দ্র দেখিতেছেন, 
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একটা তোত্র! লীন হইয়া! গেল বটে, কিন্তু 

তবুও তে! ভোক্তার অভান হুইল ন।| লীন 

হইয়াও তেষনিই জীলা রহিয়া গেল? তবে 

কি তে।ক্তার ভোগ ইল মাত্র? ভাতার 

। মুক্তিতে লয়ও উক্রজালমাত্র? সবই মায়! ? 

৷ অনির্কচনীর রসে ভরপূর হয়া দ্র এই 
চিন্নগ্তনী লীল! দ্নেখিতেছেন। ছুঈ-ই সহা। 

আমাদের দিক হতে বলি, সগ্ণ আর 

নি _দুইটী সমান্তরলধার1) একধ।রা হঈতে 

টি. 

অংগাদপণ [ ১৭শ বণ---১০ম সংখ্যা 

আর একধর'তে প৷ বাঁড়াষ্টলেইট আমাদের 

মুক্ত তাহাই আমাদের পুরুষার্থ, ইহার 
জনা খেত হঈতে হইবে |, ফিন্তু উপরের 

দিক হইতে দেখ--ছয়ে মিজিয়া এক । এক 

ন] ছষ্ট? কে নিরূপণ করিলে? দুইয়ে এক 

হইলেও আননা, এক ঢুই হইলে পিলাস্। 

সমগ্রাভানে বণি ব্রচ্ধ পৃরতিত্ব। সর্বাত্রঈ পূর্ণ 

পূর্ণমদ: পূর্ণমিদং পূর্ণ।ৎ পুর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্ত 

পূর্মাঁদা॥ পূর্ণমেপাবশিক্ঠুতে !! 

আরণ্যক 
্প্ পি 

প্যজ্েন বাঁচঃ পদবীয়মায়ন তামস্থবিন্বন খিযু প্রবিষ্টাম্॥” 

ভাবেন বুলি হেঁয়ালী বলে মনে হয়, 

যদি শুধু "তার শবের দিকে তাকান যায়। 

প্রকত ভাব যে বুকে গাব কাছ কিছু 

হঁয়ালী নম ;_-কেননা তিনি অসীম, তকে 

যে যা বলে তা সহা। কেউ বলে "শাশ্বত 

সত্য, কেউ বলে "অসীম সৌনদর্ধময়” কেউ 

বলে অপু প্রমন্বূপ। এব মাঝে কোনট। 

দিয়েই ভাব সম্পূর্ণ ধারণ] হয় না, অগচ 

কোনটাই মিগা' নবম । সে যে এক বিণ|ট, 

হুনার) মধুর, জিনিং, যা নাকি শুধু 

"আন্ত তু গলবঃ) যো বাগে নিবর্ভন্তে অপ্রাপা 

মনসাদ£" _-তাই তিনি । হিনি নির্বিশেষ। 

তবে তাকে আমণা বিশেষিঠ করি 

কেন ?--না শিশেদ একটা টপলক্ষণ না চলে 

উরকে আমন! গ্রাবা!শত করতে পারিন। 

স্মরণ রাখতে পারি না। তাই চাঁম1 

 নািকূপের মাঝ দিয়ে আমদের ছিতব নাণিরে। 

সধাগেদসংভিত।, 

অ।নি। তিনি সর্বমঘ- কাছেই যে ষ' বল্লে 

তাকে মুন পড়ে, তাই বলে তাঁকে ডাকে। 

কেউ যদি তাঁকে বলে, “ন্িনি অনস্ত জো] তিঃ” 

পে শান্ত জোতিঃ গেকে তাকে নিশেষিত 

১৬৬৩ 

কব! হয়--নর্থাৎ খণ্ড কিছুল পক্ষে যে তিনি 

অতুলনীয়, অথচ সমস্ত খণ্ড তার মাঝে 

নিঠিত,। অতএব ভিনি অগ--এ দ্বারা এই 
প্রমণিত ভয়। তকে মেষধত লড় “অসৎ” 

দিয় প্রকাশ করুক না কেন, তিন লকল 

অবস্থ।তেই “নত” চিৎ আনন্দস্ররূপ আছেনই। 

রি, 
নির্ভর করি বলিয়! যে 'ন্ধকাদে, চোখ 

বুিয়৷ চলিতে হবে, এমন কোন কথ! 

নিজে ঠকিব। জাগ্রত 

হইমা, া'ভষ।শশন্ ইয়া? ঠাহাঁকে সত্য এবং 

নাত - ত!ভাতে 

শক্রূপে সগুতন করাই যথার্থ" [নর্ভর। এ 

ঁ 
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শক্তি চোমার ক্ছু অ।ছে্ট, নষ্টলে মানুষ 

উচেনা)- তনে তাকে কন্মে প্রয়োগ কৰে 

তারিক য়ন কর ৷ কম প্রবৃত্ত গলে 

ঠেকে. শিখবে প্রমাণ দ্ব।রা জানতে পরনে 

যে, এট ক্ষু্ “আ!মি'টার শক্ত কত সন্কীর্ণ। 

*:র সপন ভগণে প্র 5 বিশ্বাস ও (নব 

তর আগে ধেনিশ্বাস আসে, তার 

চম্বন্ধ নিঃশংশর ভতেনাঠ। 

স 

[সবে। 

দিনে মধ্য 'ন্গত: একনার৪ নিজের 

চিব ডুবয়া দেপিতে হইবে হৃদয়ে কাহার 

তাহার না! তাহার 

ভাজ]র ? তিনি বাঙ্গলাজেশ্বর। ভ।লমন্দ 

জকলেই সার গ্রঞ্জা। ভালর সঙ্গে মন্দের 

সেপানে বিরোধ লাগিয়াছে--সেগানে ভাল 

»খ উনয়াকর চাড়াই্য। তারও উর্ধে মনকে 

ফামাঠিভ রাপিয়া ত।$র শরণ লইতে চইবে। 

(ক্কু আমরা তো তা করি নাই-_ আরা 

আরাধনা! কররাতষ্ঠি, 

ঘ|ল-দিয়। মলের নিরলন করিতে চাতিয়াছ, 

দুখ দিরা দুঃগেক ঘোন কাট।ইয়া উঠিত 

চ118৭10 | তাই শামাদের ীণনে ঠোকাঠু কর 

তন্তু নাঠ--সমস্ত শ্রখ ঠঃথকে বাপ্ত করিয়া 

এক নির্মল আনন নিগের মধো নিজে উজ্জল 

&ইম| থাক1-_.এ আমাদের ভাগো ঘটে নাইট । 

চর্বাসস্থার অতীত থাক।। নিগিপ্ত থ।ক-_-এ 

ছাড়া ত।কে ধ্যান ক্রব।র উপায় নাই। 

| নী 

ঈদয়কে পূর্ণ করতে হবে অভাবের 

(নিরধন দ্বাব! নয়, তাবের প্রতিষ্ঠা দ্বারা 

সকল অনন্থার 

হবে-ক।র 

ভাল.মন স্বন্তি-অন্বন্তি, 

এক্েন্স্থলে মনকে বাঁখত 

কোনখেষ। হচ্চে গেলে চল্বে না। কারু 

উদর রগ করবে সহজ মন নিয়ে) মানার 

আরণাক ৩১৭ 

তকে বুকে জড়িয়ে ধরন।র সময় মন যাতে 
তেমনি সহঞ্জ রাখতে পাব, তারই চে 
কণবে তবেই সমঞ্জস হতে পারবে, “হর 

উদারগয় পূর্ণ হপে। নতুপা শুধু ভাবের 
র।জে।ও মনকে যাঁদ ছুট।ছুটা করতে দ[ও, 

ত|তে শত্তি, *কম্বে বই বাড়বে না। 

রা 

স্থির. অচঞ্চল গ্রেম মন্রে কেন্্রুকে অধিকর 

করে থাক্বে- প্রেমে মগ্ডিত ভয়ে তবে মন 

অন্ত ভান নিয়ে লীল। কর্ালে। নতুবা জগতে 

কোনট। সন্য. কোন্ট। মিথা! চিন্ন কি করে? 

তম্পষ্ট কোন ধারণাকেই মনে স্থান দিতে 

নাই। যাকে অবলম্বপ কর্নে, 'গাণে প্র।ণে 
তাকে বিশ্বাস নতুবা . ঘরের 

বিভীদণকেই হয়ত কোন্দিন দেখবে, সে 
মচ1শঞ হয়ে নসেছে। পক্ষুরন্ত ধার! নাশত। 
রায়” ধরে পথ) সতের পথ .-একে 

সকলদিক [দয় জান|র নাম জ্ঞান অর 

পূর্ৃভাবে পাওয়ার নম 

৬ 

কর্ুব। 

প্রেম। 

কোনখানেই পরাভূত হব ন/_এই হল 

সাধন! । শক্তি দিয়ে প্রবুত্তকে বপ কর্তে 

চেষ্টা কর্ন। যেখ।নে শাক্ততে কুলাবে না, 

সেখানে কৌশল ; যেমন ভে!গাকে সরিয়ে 

দিণ।ম, নয়ত নিঞ্জে সরে এলাম। কৌশলেও 

যেখানে পর্ব না, সেখানে প্রেম দিয় তাকে 
বশ করতে হবে। অনাসাক্ত প্রেমরই শক্তি। 

'ন।সক্ত চিত্তের বন্ধন নাই। 

রঃ 

শক্তি দিয়েছ, উৎস! দিয়েছ, তুমিই 

আনন্দরূ.প হৃদয়াক।শ আলোকে পূর্ণ করে 

[দিয়েছ ;_ আবার এই মৃহূর্তেই ধদি সব কেড়ে 

নাও, তাহলে আমার বলে জগতে এমন কি 
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আ[ছে'য। দিয়ে তোমাকে ঝধা দিই প্রভূ? 
গ্রভূ, তুমিই যেবাধ। ভয়ে আনন্দকে অবও 
উদ্দ্রণ কণে তুলেছ, ছুঃখ জয়ে সুখের গে।লাপে 

কগ্টক সেগে বসেছে-_সক্লাদক্ই যে তুমি 

সমঞ্জস, সার্বভীম একেন আমবা বুঝও 

বঝুঝনা? বুঝি নাবলেই তোমাকে পেতে 

চা পঞ্চেমুর়ের রঙে । ই-জউয়াতীতবাঞ্যে 
থে তুম কা।ঞে। গহজ--এ কথ। ভুলে [গঞেছ 

আসক্ত ভক। চিত্তে 

ুঢত। দ।ও আর যেন না ভুলি। 

০৩। আমর! ভে|গে 

ক 8৪ উইল রঃ 

নিক্গকে উপরের দিকে উঠিয়ে নেওয়া 
পবেব কথা-_-যে অপস্থ/য় আছি, তাব মাঝে 

স্থর থ।ক।ঠ আগেদবকার়। ত্মনেক সমগ 

মনের উচ্চ উচ্চ কলপনাকেই মণ] শক্তি বলে 

মন কবি-অ»্মা'ণর শীণ্চব "দক পর্থাৎ 

শিজেন প্রকৃত আ'ন্থ।ব দিকে তাকাঈ না। 

এতে মর্ননাপ হয়। প্রকৃত শক্কিলান না 

ক'র ভাগন যদ বরে কসবৎ দেখা'নাব 

লে।5ভ এস পরে, তাহলে যেজমন ঘরে 

টন পড়ে।- পিন পবে দেখি কল্পনা কবপার 

শান টুকু পশান্ত পোপ পেয়েছে । এই ষে 

ক্রনার বাড়াবাড়ি, এবি নাম উদ্ভু'দ। 

উদ্ভু স মনঃ-স*সমেব গ্রধান অন্তণায়। ন*্ঘম 

ন। গ|কুলে শ.ক্রণ বিকাশ হয়না। ত্ভ্তবে 

একট। মঠ শক্ত আগভব ন। করলে মগষ স্থিণ 

থ।কৃছে পাবে ন।। শকিলা হই সাধনা | সংগত 

কল্পনা |নরুচ্ছু(ন কণ্১ষ্ট। ও সংখম তার সহায়। 

% 

কিছুই চাওয়! উণচি৬ নয়। ক|মন! ফেখ(নেঈ 

তায়ে।গ কবি না কেন, একদিকে না এবদিকে 

নিতের মন্বীতা মে এক।শ করবেই ঃ যদি 

এ] দাগ পপ ১৭শ ব্য --১০ন সংখটা 

একদিকে চাওয়া ধায়, অপরদিকে তখন 

খেয়াল থ|কে না একটা আন্তে আরট! 

থাক ন।। ক।জেই দেখছি, কমন] থাকতে 

ক মন।ব পূর্ণতা ন।ই। যখন আমার, চ্ঠবার 

কিছু থ,কৃণে না__একান্ত নির্ভরে আম।র ক্ষুদ্র 

ইচ্ছা যখন তব মহ।ইচ্ছায় মিলিয়ে যাবে, 

৬খনই অভা৭ মিটুখে। অভাব যত মিটবে, 
ততই ভা৭ ফুটবে, শান্তি আস্বে। 

সং 

কম্ম আকারে আম হতে বুক হতে 

পরে, (কিন্ত মহবে তাহতে তে! আমি হীন 

নট । সে অ।ম।কে আচ্ছন্ন কর্তে পাবে, কিন্ত 
পণ।ভূুত করবার শঞ্তি তাৰ নই । মেঘ 

হ্য।কে ভাবত করতে গহেঃ কিন্ধ তার 

ভে ভি কিতাতে কখনো লোপ পান? 

ত।মাব একট দেহেব মাঝ তেমনি আনন্দ 

জমার জোতিঃ_'সআননো৭ অগঠ৯তে আম 

মতো মণীয়ান্, সেই আননম্বরূপেখ যঙ্গে 

যু”; জাগতে এমন কি আচ,য জামার 

আ।ননদ লোপ কর্তে পারে? তবে করে 

কেন 1?--কব গেখানেহ) যেখানে |নজেব 

স্ববূপ মম ভুলে যান্ঠ, কশ্মে শি্কে আভভুত 

মনে করেতবঃখেতঃী ও খে সুখীচই। 

সণ দুঃখ আনন্দেরই "াপ।কন্দুক-_-এই সম্য। 

গিতরে যখন অক।নণে অপূর্ণ ণ আসে, 
তণনই বুঝ-লাহান কিছু দিবেন, ৩ ই আদনা- 
ইচঠেত ৩1$!বধ ভায়গ! ১ই০৬। মম উস 

হলেছ আভিম।দে হন ৯য় কাপে 

অরিম|ন ন। থাকলে য51 ১৪৭1৭, তাহ 

কয়_আাগে। অশাবৰ যগন আস, তপন। 
তাহাতে বাকুল না হই! ভাপ, ধ্যানে মগ্ন 

হতে চয়--»বেঠ অভাবের সুচনা নার্থকতায় 
প'বণঠ হয়। ! 

চা 

রোযার পদ সপ াপস 



ভক্তসম্মিল 
স্পা সত শশা 

২গাড ১১ পৌধ শুক্রবার হঈতে ১৩ট 

পৌদ ঈশিবার পর্ধযগ্ভ দিনসত্রয় ভ্রিপুব! 

অয়ন।মতী লাবস্ব আশ্রমে ভক্তসাম্মগনীব 

১ম বা্যধক 'আধনেশন মহ।পমারোছে স্পন্ন 

হইয়। গিয়ছে। সাধস্বত মঠাধিষ্ঠ।তা পুঙ্গাপার 

শ্রীমংপধম*ংসদেব স্বয়ং অধিবেশনে উপস্থিত 

ছিলেন। বাঙ্গাপার সমস্ত অঞ্চল হইতে হম, 

উকিল, ড।ন্ত।ব, শিক্ষক, কেব।ণী, ব্যবসায়ী 

ও জামদর প্রভা 5 সব্দশ্রণীব ভক্তগণ্ টনক 

স ম্মগণীতে ঘোগধ।ন কাবয়াছিলেন। গদূব 

ম।দ্রাজ ৪ হাব হহতেও দুই একটা ভুক্ত 

ভ।যয়াছিকিত।। 

গ্রথম দণস ছুগবান্ জগদ্ গুককে লভ।পাত" 

রূপে জবান কবিয়া বন্দনাগীত ও সোজা. 

পাঠ।ন্তে বেলা ১২টাব সময় সতাখ কার্য 

আস্ত »য়। আশাখনা স[মঠির পক্ষে ভীযুক্ত 

উগচ্ন্্র সন ।ব, এ, একটা পিখিত অভিভ।ষণ 

পঠ করেন। অণস্তব ভক্তসম্িলনীর উদ 

ও গঠ বতসবেধ কার্যাপ্রণাপী আলোচিত 

হয়। মঠ ও আ।শ্রমগু;লব মাধ গ্যয়ের ঠিনাব 

প্রদার্শত হয়। সেবক, ধিভ।গীয় ও লা! 

সদন্তগণেব বর্ততবা এবং মঠ ও আশ্রমগ্ড পর 

উদ্দেগ্ত ও ভবিষ্যৎ আশ।সম্বন্ধে আলোচনা 

করিয়া ৪টার সময় সভাভঙ্গ হয়। 

হ্রিতীয় দিবস পৃজ্যপাদ শ্রীস্রীগুরুমং!বাজ 

ভক্তগ'ণব মধ্যে কাহাপগাবা কিরূপ কাধ্য 

হষ্ট(তছ বিবৃত করিয়া সমণেত গুঞ্ভাইগণ ক 

পরম্পর পারচয় করাইঃ] দেন। যেসকল 

ভা ও ভক্তগণ সভায় যোগদান করতে 

, পারেন নাই, তাহ।দেব সবন্ধেও অ।পোচন। 

করা হয়। অনন্তর ভ্রীগুরুর কৃপা, চিত ও 

পরিবারগঠন, আদশ গৃচস্থশ্রম প্রতিষ্ঠা 
ভাপবিস্মিয। সঙ্বখভি। এনং ব্ণশ্রমধর্ণ 

'মত্ধন্ধে অ।লে।5ন। ও বক়্ৃতাস্তে সত।শ ভয়। 

তৃহীয় দিবস সণজঞ্জ, শ্রীযুক্ত অশ্থিশী 
কুমার দাসগুপ্ডের প্রস্ত।বে ও উাকল শ্রীযুক্ত 

নন্দ (কুমাৰ সেনের মনুমোদনে এবং সাধাবগণের 

সমর্থনে অবসর গ্রাপ্ত “ডপুটী ম্য!জি ্রট শ্রীযুক্ত 

তার[প্রপন্ন আছ।ম্য সভপতিণ আসন গ্রহণ 

কবেন। কুমিল্ল!স্চর ও পার্শ্ব গ্রাম হইতে 

বহু গণ;মাণ্যব)ক্কি সভায় যোগদ।ন কবিয়া 

ছিলেন । শ্রীযুক্ত পগচ্চন্দ্রসেন ণি, এ, শ্রীযুক্ত 

ছেমচন্্র ঘেষ বি, এল, উকিল শ্রীযুক্ চন্দ্র 
মে।ঃন দ;স, পোই্টমাষ্টব শ্রীযুক্ত চন্ত্রকান্ 

ভৌ,মক প্রভৃ,৩ এবং সমাগ 5 গুহটী ভগ্রলে।ক 

সাবস্ব “মঠ ও শ।খাআশ্রমগ্ডলিৰ উদর, 

"মঃন।মতীব ই[৩৯!ন, সণা ঞনপর্্ম পচাব, এবং 

সংশিক্ষ গ্রচাবকাল্প আ।শ্রমাদর্শে ধা ষশি্া।শয় 

স্থাপণসন্বন্ধে ৭ 2 কবেন। মানণীয় সভাপতি 

মহ!শয় সাবস্বত গ্রন্থাবগণী ভইতে সাধ।বণকে 

কিছু উপদেশশান এএং মাশ্রম্লি মহছুদদেস্া 

লক্ষ্য কবিয়া ইহ]র স্থ।য়ীহ ও ঈন্নাতাবধান- 

করে সাহ।য্য কা্বতে অনুরোধ কণেন। 

অনন্তর শ্রীযুক্ত হলপর দে এম, এ, বি, এল, 

কর্তৃক সভাপতি ও মমগত ভদ্রলোকগণকে 

ধন্ঠব।দ।ভ্তে সভাভঙ্গ হয়। এই দিস গ্রায় 

স5আধিকলোক অঃশ্রনে প্রসাদ গ্রঙ্ণ করিয়া- 

ছিলেন। 

আগমী বর্ষে , প্রেসিডোন্দ পিভ|গেব 

ভালিসহব সাণম্বত-আশ্রমে ভক্তসম্মপণীর 

১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নি্দ 

হইয়ছে। 



সংবাদ ও মন্তব্য 
বর 

ঃ আশ্রম-সং বাদ 

মারি তা শ্রী: পরমহং ংসদেব পুরীধায়ে 
স্থিতি করিতেছেন | 

বিজ্ঞপ্তি * 
; ঢ।কার ভাওয়শ সারঘ্ত- আশ্র মর. 
ফ্বেনিদ্ভালয়ের, মন্দির সংস্ক।রের এবং প্ধ 

পুঙ্ষব্ণীর পঞ্ষোদ্বর প্রস্তি কাজের আর্থ 
সংগ্রহে জন্ত শত্রত্য আশ্রমর ব্রহ্মগরী 

ক₹৪৭'স এবং বন্ধগাপী তেন বঙ্গের কতিপর় 
স্থংন ভ্রমণ কবিয়া উদডঘ্যা এনং 

মধ।প্রতদশে অর্থ সংগ্রচেধ জন্ত যাচবেন। 

শ্ীমং সারদানন্দ পূর্ণবঙ্গে অর্থ সংগ্রহ 

করপেন। 

পির, 

হম্িজিহ্যালস্্ 

'অ।গমী “অক্ষ হৃতযার দিন ভাওয়াল 

পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির সম্পূর্ণ বা:ভ।র জি 

বন করিবেন। তদতিবিক্ত ছীত্রেধা 

' কোন জাতি হউক, নিবটি। কাতর ম 

থ|কিয়া খার্ধানগ্যালয়ে: অপায়ন করি 

পারিবে। 

দশ 'ট(ক]। 

বিবরণ জানিতে হঠলে নয লাথত ঠিক|ন:॥ 

পত্র লিখিবেন। 

একটী ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০২ 

নিয়মাদ মটর গ্ঠ।য়। ণশ্ষে 

অধ,ক্ষ - ভাওয়াল সাক 5 মাশ্রম 

পোঃ জয়দেশপুর (ঢাক1) 

গ্রাহকগণেন্স প্রতি _গেসং 

সংক্রান্ত ন/নাগেলম|লে এট ম|সেব পত্রিক| 

গ্রকক।ণে বিলম্ব ঘটিল _ এ জন্ত আমণ! দুঃখি 

আগমনী মাসের পত্তিক] প্রকাশেও কিঞ্চিং 

গৌণ হতে পররে। আত; .র যাগ।তে, 

গ্রতিম।সে নিদিষ্ট সময়র মাঝ পরিকা 

সারন্বত আশ্রমে খবিবিদা।লয় প্রনিষ্টিত হবে| প্রকাশত হয়) মে বিময়ে অমণ। সচেষ্ট 

দশজন ছাত্রের আ।হার, পাঁবধেয়বপ্ত্াদি এবং থা।কব। 

মনল দার ঠ তি এলি 

(» এষকে ভাঙগ-মন, দোবগুণের চশমার ভিতর দিয়ে দেগে| না--মনুঘাক 

ভগবতাবগ্রচজ্ঞ।নে ভাপপাস, একাস্মভানে সহাভূতি কর-_আর গ্রাণভর 

তাকে অদ্ধ। করতে শেখ। শ্রদ্ধ! ও ভালবানার এমনি স্বাভাবিক শান্ত 

যে আত সহঙ্গেই মানুষকে উচ্চ হইতে ্টচ্চতরভূমিতে নিয়ে যেতে 

খ্ারে। ম!নুষের আন্ঠার ক্ুটার জন্তু হুঃখ অনুভব কর কিনা বুকে. 

হাত দিয়ে তা পণীক্ষ/ কর। ছুঃখ অনুভব করে তার হিতাকাজ্জী : 

হওয়াই ভ।ঙুবাঁস।র পিণম লক্ষণ । 

সিডি সপ 

রী টি ৭ প্রত ২ 

- সঙ -ভ্ খ্হ€ 
টে হি জপ রঙ 

টি 

টা 

শমী সা 
তি 

আর, 
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[1 খগ্সেদ-সংহিতা--২৩।৯ ] 

অধ্থস্ত্| নন উদল্লত্াা সজাোম্বতস্না কহ, 
€দেলাসেনা। আকন্তিলিহক্ঞ আাজন্মুম্ 

স্যজাম্পল্রঠ পহ্যান্ডিিরি অতো আজঃ 

গুথিন্্য!ঃ আনলো জহচ্যনভ্ শ্ীম্পিন্ভিঠ || 

শস্য ন ইত্্রাজিশ্বলর্খন্িলি হি 

ঈ্গীর্ধেলন আন্র্তেন জ্স্রুভুঃ॥ 

. অন্তু ম্ুু স্থাভ্যক্ব্ানিিকদত্তিভ্ভা 

জল ফাহে সন্নন্ে বাজাতে ।॥ 

শতস্ত জেলো' ভব্পন্নস্া ক্লিন 

দহে্টাভিিঞতন োম্বা জ্জুন্তর্স্ন। 
১. ইলা! ভাগে! ক্হদ্ি-্বোজড ল্জত্ী 

| পু পিল সঃ আন্াপ্পতি ॥॥ 
৬, 



উতত ক্ত্েলেবী আ্ভ্গে মিখ ছুশা 
শ-্বাস্।নস্ভণ জতামপীজুন! 

ম্ব্বে স্বন্বাং প্রুথিবি নবাসা নহচ্ 

»আাতুস্জন্রত্িবস্তা ভপস্ডিল্সে | 

আনন চাই,' ' জনসঙ্ঘমাৰে তাই ছোটে কন্মরথ 

বরিষ আশিষ্ দেব, তুষ্ট হয়ে মুক্ত কর পথ। 

* ছুটিছে তুরজ ওই -_ পদাথাতে উড়ে ধুলিজাল-_ 

বন্ধুর ধরার রক্ষ খুরঘায় ৰাজিছে করাগ্প। 

ঝড়ের প্রচণ্ডবেগে কর্মমাঝে পড়ে যে ঝাপাযে 

বিশ্বদশণ ইন্দ্র সেই আঙিনে কি দ্যুলোক কীপায়ে ? 

সম্কট আবর্ত হতে গে কি নাহি বাঁচাবে ইহারে__ 

ভরি দিবে রথখানি ধনে আর অন্ন ভারে ভারে 

ত্বষ্ট। দেব, প্রীতি যার ত্রিভূুবন করিছে বহন, 

দেবশক্তি সাথে আসি রথ রশ্মি করিবে গ্রহণ ? 

আসিবে কি জ্যোতির্ময় ভগ, কিন্া পৃষা ইলা "মার, 

অথবা রোদসি কিন্থা সুব্যপতি অশ্বনীকুমার $ 

আসিবে কি ছুই দেবী-ন্ুনঙ্গলা উধা আর নিশি ?-- 

চেয়ে থাকে পরস্পরে চঞ্চলিয়া উঠে, দশদিশি ! 

অথনা বোদসী এপ, গাঁধিয়াছি নব ভ্ততিহার--- 

সঞ্চিত ত্রিবিখ অল্প, ধর এই মর্ত্য উপহার । 
১28 



শিক্ষা-সমস্তা 
"সী 

মাহুটুধঘর মাঝে হোক, আব উত্তর গ্রণীব 
মাঝেই ভে।কৃ্, একরকমে না একরকমে শিক্ষার 

গ্রয়োজন সবজ্গায়গ।তেই যে আছে, তা আনর। 

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। এখন মানুষকে যদি 
ইতরসাধারণ হতে পৃথক করে নিই, তাহলে 

শিক্ষ।ক্ষেত্রে উভয় জগতে মোটামুটা রকমের 

একটা গ্রভেদ দেখতে পাই । ইতরজগতের 

শিক্ষা গ্রাকৃতির প্রেরণায় সহজান সংস্কার 

দ্বারা নিম়ান্্রচ; মন্ুষ্যমমজেব শিক্ষার উপর 

মনুষ্যবুদ্ধির ক।রিগরীর ছাপ স্ুুম্পষ্ট। এই 

জন্ত ইচ;স্ততঃ না করে '।মণা নল্তে পারি, 

একরকমে প্রাকৃতিক শিক্ষা সব্যঙঈগীনভ।চ্ব 

সম্পূর্ণ) একট। জানোয়ারের জীবন্যাত্র।র পক্ষে 

ঘ1 শখ গ্রয়োজন, প্রকৃতি অতি নিপুণভাবেই 

ত। শখিয়ে দন, কাছেউ আনোয়!রটা পৃ 

মাত্র।তেট জংন।দার হয়ে গড়ে ওঠে। কিন্ত 

মানুষের বন্ধি'নিয়গ্রত শিক্ষা পদ্ধাতিৰ ফলে 

একট পূর্ণমানষ গড়ে উঠেছে, এট! 

সচবাচর দেপ। যায় ৮। এগ জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের 

প্রধান সমস্তাই হচ্ছে, মাগু,ষর মাঝে মর্ধব। গগীন 

শিক্ষার অভাবকি করে দুর কর! যেতে 

পারে। 

শিক্ষার আদর্শ রূপকি হবে, মানুল তা 

চিরক!ল ধনে এসেছে। ভয়হ কেউতা 

আগ্ফবও করেছ। কিন্তু সমস্ত মানবজাতির 

পক্ষে ত1 সমানভাবে প্রযোজ্জা হয়নি। 

প্রর্তোক গ্রাচীনঞ।তিই আপন আপন শিক্ষা- 

পদ্ধতির গৌবণ করে এসেছে; আর আধুনিক 

জার মঝে এসম্বন্বধে গবেষণা ও বাগ- 

বিভগ্ডার তে| অস্তই ন|ই। কিন্তু ৩বুও পুর্ণ 

শিক্ষার শ্বরূপ জাতীয়-আদর্শবলে কোথাগ 
ফুটে উঠেছে বলে তে দেখতে পাওয়] 
যার ন!। 

শট উ 

মানুষের শিক্ষার অপূর্ণ তার কারণ আঁছে। 

গ্রাথমতঃ মানুষের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত, কর্শশক্তি 

অসাধারণ । তাই পণ্ড যেমন আবহম।ন কাল 

হতে একইরকমে জীবন কাটিয়ে এসে অবশেষে 

পরিস্থিতির গ্রতিকূলতায় উস্তাবনীশক্ষির 
ভাবে ধ্বংসের পথে অনৃশ্ঠ ছয়ে যায়, মানুষ 

ত| ঠয় না। যেমন করেই ভোক, সে বাচবেই, 

এই তার পণ। বাচার উপায় সম্বন্ধে পরিস্থিতি 

অনুযায়ী মতভেদ হওয়। স্বাভাবিক । তাই 

শিক্ষার ভেদ হওয়াও খ্বাভাপিক। এই বিভিন্ন 

শিক্ষার মাঝে যে শিক্ষা ধেজাতকে বেঁচে 

থাঁকপার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী করে 

তুলেছে, সেই পিক্ষাকেই আদর্শের নিকটতম 

বলে স্বীকার করতে কে।নও দ্বিধা নাই। 

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, মানুষ কর্ম বিচিতর। 
তারপর প্রত্যেক মানুষের মাঝেই নান! 

জটিপতা আছে। হ্যাতরাং আদর্শও সকলের 

উপর সমানভাবে ক্রিয়া করেনা । তাই 

(শক্ষ।় পুরোপুরি মানুষ গড়ে ওঠ অনুকূল 

পরিস্থিতিতেও সম্ভবপর হয় ন1। 

তারপর অন্যান্য প্রাণীর বিকাশের যেমন 

একট! সীম! আছে, মানুষের তা নাই। মাছুষের 

যেকিহতে পারে, কিনা হতে পারে, এ 

সমন্ধে সে নিলেই অনেক সময় অচেতন 

থকে । একট। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমছ-_ এই 

আশাই শিক্ষার নিয়! । কিন্তু সে ভানয্যাতের 

স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হণ আছে। এ দ্গেত্রে 
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পরিপুষ্ট পণ্ডদীনন হতে ব্রহ্মবিং খর জীবন 
পর্যযস্ত সকলগ্রকার আদশট স্থ।ন-কাল, 

পায়ভেদে সমভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে। 

এক যুগের প্রচারিত আদর্শ অপর. যুগের 

উপর সামান্ত' প্রভাব বিস্ত।র করে না। খন. 

সঙ্গতি ঘাক আর না প।কৃ,। প্রাচীনগন্থাক্ের 

প্রেয়ঃ বলে স্বীকার করতে মানুষের একটা 

রোথ পড়ে যায়। তা ছাড়। দেশভেদে যে 

আদর্শ ভেদ হন, তাও পরস্পরের উপরে (্রয়া 

করে খাকে। এক বিষষে একট। দেশ যি 

উন্নত হয়। এবং অপরদেশ যদি সে পিষয়ে 

কাচা খাকে, তবে সঙ্গতি-অপঙ্গতির বিচার ন| 

করে অনুকরণ দ্ববর! সে অপরের শিক্ষার ফল 

আয়ত্ত করতে চার়। মোট কণা, ধাবণাশকি 
বিভিক্ন হওয়াতে শিক্ষার আদশও যমন ভিন 

হয়) তেমনি বিচার-বুদ্ধি ক্গাঞৎ রেখে আশ 

নিরূপণ না! করার দরুণ শিক্ষার ফলও পূর্ণভাবে 
প্রকট হতে পারে না। | 

'এ তে! গেল অপূর্ণ শিক্ষার সমষ্টিগত 

কারগ। সমটিভাবে এর প্রতাক।র করছে 

ওয়ার 6ষ&। বৃথ। | কারণ দমষ্টি জিনিষট। 

কেবল একটা! বৃহৎ সংখা! নয় যে ব্যক্তি. 

বিশেষের মন্তিক্ষের হুকুন মেনে তা চল্বে। 

সম[লজের থে কে।নও বিষয়ে সমষ্থিভাবে প্রগত 

হয়েছে বলে স্বীকার করলেও, এ কথাও 
ধরে নিতে হবে যে উপরিউক্ত সমষ্টির কোনও 

ভংশ বেমন পিছিয়ে আছে, তেমনি কোনও 

বংশ আবার নিদারুণ উৎদ'ছে একটু পেশার 
- ভাগ এগিয়ে পড়েছে। আগে গেছনে 

এমনি: উ।নাহ্াচড়া না চল্লে সমাজের 
সামন্ত নই চঝে মায়) হৃতরাং এই টানা, 

_টানিকে স্বাভ।নিক ৰণেই ত্রীকার করে 
রর নেওয়। উই । কিন্তু ধারা আবশের গ্রচ এক, 

তারা গায়হ, এ কথাট। ভুলে যান। সমষ্টিভ।বে 
1 

আগ পপ ১৭শ বধ--১১শ দখা 

একটা: আদর্শ একট। সম।ঙজে প্রগারিত হল 

ন।! কেন, অত্যন্ত ক্ষোভের সত সমাজের 

কাছে তারা এর লবাবদিহী চেয়ে থাকো । 

একটা আদর্শকে সর্বন্ন সমভাবে রম 

করসার বাণচকে নেক সময় অকৃজিম 

ঠিহাক।জআ্যাতেও পিপরাত ফল ফলে গাকে। 

এষ্ট জন্ত সমট্টিণ উন্নতি কামনার সময় বাঠির 

 মঙ্গলেবাদকেই- উক্ষ দৃটি বাপ! আদর্শবাদীদের 

কর্ধবা বলে ম.ন করি। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির 

গ্রাভ।ব অমানান্ত । একটা জা।তকে সবদিক 

থেকে বুঝে আয়ন্ত কর! ও আপন ইচ্ছামত 

পারচালনা করা 'ম!ম্রষিক কাজ। কিন্জ 

ব্যণ্তিকে সগগেই আয়ঙ্ত কর! চলে এবং তান 

ব্যক্তিগত গ্রকৃশি ও পরিীস্থৃতির দিকে দৃষ্টি 

রেখে তার শোধন ৪ পোপন উদ্ভয়ষ্ট 

স্ুটারুরূপে [নর পাবে। 

সমট্টিব দৃিতেও বাটিক বিচার করতে হবে_ 
এইটুকু হল সংঘমের শিক্ষা । কিন্তু ব্যক্তর 

প্রেমে যদ ব্যক্তি আশ্রম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 

ন। করে, তবে কেবল সমষ্টির |দকে তাকয়ে 

আদশপ্র5চ।র কর! [নশ্কাণ ভনবে। 

চ-৯ বহ। 

|শক্ষার সমস্তাকেও আমদের মতে বাক্তির 

দিক ততেষ্ট আলোচনা করা উচিঠ। শিক্ষার 

সমন্া জীবনের? সমস্তা | প্রঠোকটী জীবম 

যেমন অগুভূতি ও পেদনাতে স্বতন্ত্র শিক্ষাও 

তেমন স্বতন্ত্র হওয! উঠত | পাক্তিগঞ্ভাবে 

শিক্ষাননম্ত।র ধনটুকু সমাধান মণ করতে 

পার, তার প্রতি হয়ে কেখল 

সমষ্টির অ।দশ গরচ।র করা এবং সে আদর্শকে 

নিক্ষল হতে দেণে দেশের নিন্দায়, ঞাতির 
নিন্দায় মনের ঝপ মিট।নো--এতে কোনও 

উদ1সান 

পঙগোগহ কোনও পাত নত অল্প মুপধনে 

বেখা পাঠের ফকির করা আমাদের একট। 
রে।গ, হয়ে দড়িয়েছে। এই জন্যই দীবনের 



ে 

ফ'ন্তন ১৬৯১ ] 

সমন্তক্ষেরেঈ আমদের কেবল ভাগা'াগি। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ৪ ভাগ।তাগি হয়েছে--ভার ফলে 

সমাজের মানে শিল্ষক-সম্প্রদ।য় নলে একটা 

সঙ্ুসায়েস্হ্াটি হয়েছে । এদেব কৃতিত্ব এই 

€ষ, এদের একুজ্নের গুণে অমন হাজার 

ঠাঞ্জাব ছেলে “মাঠষ” জয়ে যাচ্ছে । শিক্ষা 

পদ্ধতির সংঙ্ক,4, শিক্ষার আদর্শ নত করা__ 

ঈমন্তই শিক্ষার ফলকে ঝক্ষ্য করে, কেননা 

ফলকে বাতিল করলে কলিযুগের মাহাত্্য 

যে খর্ব হবে। 

যেণ।নে ব্যষ্টি 'প্র।ণলীলাকে "াহত কর! 

জঃয়াভ) সেইখানেঈ শিক্ষায় কুত্রিমতা। এসে 

ঢুকছে । স্বভানে শ্বাচ্ছন্্যকে রুদ্ধ করল 

কেবল অস্বাস্থাকেই মআবতন করে আন। 

₹ন। 

পচ । শিক্ষকেরা 

ফেকেউ ছাত্রের অঠিত কামন। করেন, তা 

স+ ধিক্তে দেখতে 

নয়-_-তবুও সব্বন্রই হিতের চেয়ে আহতের 

মাত্রাই পেশা হয় কেন? এর একমাত্র 

ক19৭ এই সে শাক্রগত পীবনে স্বভাবের 

জীলাকে স্ফুর্ত হতে দেওয়া হয় নি। পূর্বে 
বলিয়।ভিল।ম ষে প্রকূতর শিায় 

সর্ব্বাঙনুন্দর জনেরও স্থষটি হয়, [কস্ত মানুষের 

(এক্ষ।॥ একট! সর্বগন্ন্দর মানুষ ত্যাই হয় 

| প্রকাতর 

এব ট! 

ন।। এখানে সঙ্গে মানু/ষব যে 

(খবেধ দেখ! দিয়েছ, সেট। আপাততঃ মাত্র । 

অ[সল দকখা,মগুষ তার উন্নততর প্রকতিকে 

বাধা 1দয়েছে বলেই তার আহ্মতিত চেষ্ট।ও 

বিফল. ভয়েছে । প্রকৃতি একট কাজ ধীরে- 

সুস্থ করে; একট। বাজ হতে একট। বনম্পতি 

৬ তুলতে তার শাগে) সে জন 

ভ|4 ব)-৪5।ও নাহ, গজ্জও নাহ। [কস্ত 

মহষের বুদ্ধর বাহাছুরী এইটুকু যে, সব 

সমঃ 

শিক্ষা সমস্ত 

শিক্ষণ» অপাস্থ্যকর পরিণাম আমপা, 

৩২৫ 

জায়গাতে .সে সময় সংক্ষেপ* করতে চায়।॥ 
সে চায় সোজ। রাস্তা । আলাদীনের প্রদীপের 

উপরঞ্টে তার লে।ভ। মনু'ষর এই ছু(শ্ই!কে 

মিণা! খল্ঠি না কিন্ধু পল্ছি এর সংযম এ 

গ্রায়েজন। প্রকৃতির শত বৎসবের ক।জ মানুষ 

দশ .বতসরে করতে--এহখানেই * শিক্ষার 

কের।মতী. এ কথ! ভ।জ|রবাধ স্বীকাঁর করব 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও পল্ব ষে এট! 

বাস্তাঝক প্রকৃতিণ সঙ্গ লড়াষ নয়-_ তারক, 

উদ্নঠতর নিয়মের অনুসরণ | ম1গতমেণ ঝুন্ধও 

গ্রকুঠির দান /স্থতরাং তাবও একটা 

স্বাভাবক গাঁত আছে। এন স্বভাবের গাতকে 

সহজত(বে গ্রণাতিত হতে দিতে হলে, সতিষুতা 

চা । ক্লে উহংকট আগাজ্া বর্জন 

করা চাই, পাস্ত সমঠি 5:5৩ গ্রক'ভন সঙ্কেত 

ধারণা করে বুদ্ধকে তদন্ুকুলে পরিচ(লনাঁ 
করা চ। 

যে শিক্ষ। পদ্ধতিতে মানুষের বান্ধর জয়, 

জয়ক র, সে শিক্ষাপদ্দাঠতে যদ সা৬ফুঃ ঠা 

থাকৃত, সর্বোপার 

বাক্তগত গণ্য 

প্রকৃতির আচন বুঝে 

দঢ়তা ৪ সংযম থাকৃত, 

ভাঙলে শক্ষায় আরও ন্রফষল ফলগ। কিন্তু 

যেকে:নও মানুণমর শৈশব *গাপনঠতে পুর্ণ 

র যাদ আপে।ন কাব দেপা। 

যায়, তাচলে দেখ! যাবে, এন শিক্ষা জীবনেও 

বয়স পর্য্যন্ত 

মীঝে প্ররূতির মর্যাদা যে কতপার লজ্বিভ 

$য়েছে, তার ইয়ত্তা নাহ । কোথায়ও যুত, 

প্রশ্রয় 

দেওয় হয়েছে, আপার কোথায়ও বা অধথো- 

অপ'রমিভ শৈগি/ল্যে উচ্চ,ঙ্খলঠার 

চিত শ।সনে প্রাণকে সঙ্কুচত করা ভয়েছে। 

য।র ষে কর্তব্য বহন কব! উ/চত ছিল, সে তা 

করেনি, |কন্থ। অপাত্রে, তার ভারন্তাস্ত করে৷ 

নিশ্ন্ত থেকেছে ফলে একটা! মানুষের 

ভ্বীঝন পণ্ড হয়ে গিয়েছে আর এই সমস্ত 



গত 

অনৈসপ্নিক অতা।চ।রের খংস্ক।র তার স্তন 

সম্ততির উপরও ক্রিয়া করছে। 

মানুষের প্রথম ভুলই হয়েছে ঘখন সে তার 

সম্তানের জন্ত নিজের “আয়েশ দবিগ্তার” 

বাবস্থা না করে পৃথক একটা শিগ্যালয় ফে:দ 

বসেছ। অপশ্য মানুষের পরিস্থিতি এর জন্য 

দায়ী। কিন্তু তা বলে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্বন 
কবলে তার শান্তি হতে'ধুকানও মজুহাতেই 

তে! রেহ।ই পাবার যে নাই। ক্কুলের যে 

কোনও প্রয়োজন নাই, সে কথা বলছি ন1। 

কিন্তু পস্কুল” আব দবাড়”--এই দুটা শিশিন্ন 

পরিতাধার় সম্ত।(নর মনে, গার পিভামাত।র 

মনে, তার শিক্ষকের মনে যে বিভিন্ন মনে 

বর্ন উত্তল হয়, হার [নশ্লেষণ করে দেখতে 

বলা যে আমবা ঠিক স্বভা'সঙ্গত কাজ কণছ 

কর্তণা পালন না করলেস্ুল যেমন 

পাবে-__বাড়ীও তেমান 

এ কথা সবাই 

কিন! । 

বাড়ীর অধম ₹৯ 

সকার অধম ভতে পারে, 

স্বীকার কর্বে। আসল কথ। তোস্থান নিয়ে 

নয়, গভালব দাবী 'নয়ে। ছে'লযাদ স্কুপের 

চেয়ে ব'ড়াত খশী পছন্দ করে, হবে সেট। যে 

কেবণ ঠার উচ্চ লত| গর ভাবের প|চয়) 

ত1 নয়-_স্কুলের, পক্ষ£ টা পআগোৌরবের 

কথ! । বালক স্কুপের শাসন মেনে নেয় বটে, 

এবং যণাকালে বশিষ্টশাস্ত হয়ে কারামুক্তিও 
লাভ রে, কিন্তু কারাগৃহের গ্রাত তার প্রেম 

জন্মায় না; পরিণত বয়মে সে যদি তর 

সন্তানের কাছে কারাগৃহের অজস্র মাভম।ও 
কীর্তন কব) 53৩ আন্তধ্য।মী জানেন, এত 

নুনিপুণ চাটুবাদ গিরুপায়তারই আবরণ 
মাত্র। পক্ষাত্তরে যদি কে।নও স্কুলের এমন 
অভাবনীয় মৌভ।গা হয় যে ছেলে বাড়ীর চেয়ে 
স্কুলের বেশী পক্ষপ।তী হয়, তবে সেটাও তার 
ক্জকুতজ্ঞ'্গার চিহ নয়, গূছের পক্ষেই অগো- 

জপ।দপণ [ ১৭শ ব1-২১শ সংখা? 

রবের কথ! এবং স্কুলের পক্ষে পরম শ্লাঘার 

কপ । মেোটকথ।, স্কুলেই হোক জার 

বাড়ীতেই হে!ক্, শিশুগ্রকৃতির পর্যাবেক্ষণ ও 

পুষ্টিই হল ।সল কথা। পরিস্থিতির দরুণ 

শিক্ষার স্থানপরিবর্তন োক্ ভাতে আপত্তি 
নাই, কিন্তু প্রকৃতিকে যদি শিক্ষায় বিকৃত 

করে তে।লে তা হলেই বিপদ্। 

বিস্ঞালয় মন্ুব্যধুদ্ধির গ্রকৃত নিদর্শন, তা 

মাঁনল।ম। এখানে আল্লায়াসে নৈজ্ঞ।নিকভা-ব 

কাল হতে পারে, তাও সম্ভব কিন্ত শিপ্চব 

যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা! কি মন্ুষ্যবু'ন্ধর 

অভ্যশ্র্ধা অবিগ্কর ? প্রক।ত খন মানব 

শিশুকে অগহ্থায় করে জগতে পাঠিয়েছিলেন, 

তখন |ক তার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা 

করেন নি, শিক্ষার সম্স্া কারে গ্রাখেই 

দেখনি? ছেলে বপন বাড়ী ছে.ড় দুবান্তবে 
কনার উপযুক্ত হয়ঃ তখনই ছুঠ।ং |এক্ষক 

বলে যে একসম্প্রদর উনুষ্ত আ!)ভূদি হন, 

ভাল প্রকাতর ভ্রমসংশোধন করনার পঞ%চিই 

আসন? এহাদন কি শঙ্ষকের গ্রয়োধন 

গুল না? আরজআাজ যদ তাদের প্রয়োজন 

হয়ে থাকে, ভবে ভারা প্রকার কোন গোরণ। 

হ্থারা জনুগাপিত1? শিশুগাকা ঠ বিশ্বপ্ত'ভ।বে 

তাদের কাছে আব্মসনর্পণ করতে পারবে, 

এট যোগাত। তদের আছে কি? আর একটা 
নির্দিষ্ট মময়ে মহ। আড়ম্বরে শক্ষা। ব্যবস্থার 

পত্তন হল--শিশুরজীবমে এই আক শ্বকের 

আবর্ভান তার কাছেই বা কেমন (ঠকে ? 
এই সমস্ত গ্রশ্ত্রের আলোচনা ন! হলে শিক্ষা 
সমস্ত।র গোড়ার কথাটাই অংমর! ধর 5 পারব 
না! | আমদের কাছেযেব্যবস্থা সঙ্গ* নলে মনে 
হয় [শশুর কাছেও তা ভয় কিনা--না হলেই 

ব1 তার গ্রতীকার (ক, ত| চিন্ত। কর! প্রগো 
জন। আমর! বারাস্তরে তর অ]লে|চন। কর্ণ, 

মা পপ 



গুকট। গল্প শৌন। এক্ষ শেখ. একদ্দিন একট! 

স্বপ্নে দেখল, একজন দেবদুত একট। খাতায় 

কি যেন লিখছে। সে জিজ্ঞ।স! করল, “গ্রাভু, 

কি করছেন ?* দেবত। উত্তর করলেন, “যর! 

ভগবানের প্রিহতক্ত। ভার গার্ষদ, তাদের 

ভাঞিক। করছি।” কথখ]ট। গুনেই শেখ. 

হঃখে |ঝগমাণ হয়ে মাথ। নিচু করে বলগ, 

"অ]ডা, সবাই যেমন ভগব।নের সেবা-পুঞ্গা 
করে, আউ।মও যদি তেমনি করতে পারত।ম। 

তান একবার ভর নামও নিই না, উপণাসও 

করি না, মপাজছেও বাই না)[তিনি 1ক 
তমাকে কূপা করবেন? আমার আর এর্গে 

যাওয়।র ভাগা হবে ন11” দেখতা বলগেন, 

"তাক করব বল ।” কিছুফণ পরে শেখ, 

বলরা, "অ]চহা। হারা ভগবানের কথা 'াবে 

ন।) কি মনগুষকে ভালবাসে, - জগৎকে 

ভালব[সে--ভাদ্দের নামের একট! হালকা 

করেন কি? তাহলে আম মানুষের সেবক 

খলে অমর নামট। যদ লিখে রাখেন।” 

| দেনত। অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন। আর একদিন 

লেখ স্বগ্ে আবার সেই দেবতাকে গেই 
খাতা হাতে দেখতে পেল। তিনি তখন 

থত।র পাতা উপটিয়ে ভুল-চুক সংশোধন 

করছেন। সেখ. গ্রিত্দাসা করল, “কি করছেন, 

প্রভু?” দেবতা বললেন,'ভগবানের ভক্তদের 

নম লেখ! হয়ে (গয়ছে-এপন উল্টে একার 
দেখে দি:চ্ছ। সেখ বিনীতভাবে ধলগ, 

“খাভাখ।না আমকে একব|র,:. দেখবেন 

কি?” লেখ, সবিশ্বয়ে দেখল,,সে তে। 

ম/ত্সেবক বলে নম লিখিয়ে দিয়েছিণ, (বিস্ত 

দেবদৃষ্টি 
ষ 

ভক্তদের নামের প্রথম কেঠ।তেই তার নাম 

জল্জল্ . কর্.ছ | | 

কথ|ট। আশ্চর্ধ/ ন্য় (ক? তবুও জ|নবে 

এ সত্য । 

যদ মানুষকে পূজ। কর, অর্থ।ৎ মানুষকে 

মানুষ না ভেপে ত।র মাঝে নারায়ণকে দেখতে 

শিখ, সবত্রই যদি ভগবানের বিক।শ দেখে 

মানুষকেও পুলা কর, তাহলে দে ভগবানের 

পুজা করা হণে। 

কিন্তু মাগষের খুঁত খে1জা, সমাংলাচন। 

করা, |নন্দ। কর]ট। [কন্ত পারযণ.সবা ময়। 

অমন 'নোরবাদতে ঠাকুর খুপী হবেন ন|। 

তে।মা9 [শজেরও তে দে'ষ আছে, তালে 

নিজকে .কি ঘ্বখা কর? কালেহ অপরের যদি 

দোষ দেখতে গা, ত।&লে |নঙের মেগুলো। 

না থকে, তারই চেষ্টা কর- অপরকে ঘ্বণা 

করণে না। তারও যে নার।য়ণ- তদের 
মাঝেও নারায়ণকে দেখতে ৬বে। » 

ধর একঞুন সরকার কাজ করছে। সে 

যার্দ তার আ|ফসের কাজবর্শ ছেড়ে সার। দন 

বড়-বাবুর পণসেণাও করে, তাহলে তার 

চাকরী বলয় থকবেকি? কিছুতেই ন।, 

পরাদনেই তাকে আ.ফস থেকে তাড়য়ে 

দেবে। | 

বড়বাবুত সেবা কর্তে হলে আফিসের 

কান কর্তে হখে তুম মরকারী গাকর 

শুতর[ং সরকারা কজহ ধল হ্োমার সেবা, 

ভেমনি ষাদ মনে 'করে থঁকি যে ফুণ 

বেলপাতাগ আড়ম্বর কনে ব. ম151টপক|লৈহ 

ধন্ম কর। হইবে, তাহলে ট। ওই বড়বাবুর পায়ে 



৬২৮ 

গেল মাখানোক মতই হবে। ওতে কুলীবে না। 

নারায়ণ সেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা! ₹চ্ছে, সর্বজীবে 

তাকে দর্শন করা--সেনা করা । যখন দেখ বে, 

তোমার এতট। উন্নাত হয়েছে যে অপরের 

মাঝেও তুষি ভগবুনকে দেখতে শিখেছ, 

ঘপ(রর ভুল- ভ্রাস্তি:ত রাগ হুর না, ভুঁল- 

রত্তি থাকলেও তাঁর হৃদয়ে যে ভগবান 

আছেন এ কথ! [িল্মরঞ্ তোমার 

চিত্তের কোনও মলিন বৃত্তিতেই তাদের স্বরূপ 

আচ্ছন্ন হয় না_ তখনই বুঝবে, হৃধীকেশ 
তোমার হৃদয়েও স্থিত ভয়েছেন। 

জল্প কথায় বাপরট! বুঝয়ে বল্ছি। শক্রর 

মাঝে ভগপগানকে দেখতে পাই না কেন? 

তার মাঝে ষেকেবল দোষটা দেখি । এই 

খুতভ দেখার বদভ্যাস ছাড়তে হবে- সব্ধ্র 

ব্রহ্ষদর্শন কর্তে হবে | সবার মাঝে ভগবান 

আ[ছেন--এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস হোক্-__সর্বজ 

সেই অনস্তম্বরপকে দর্শন কর।, রোষের 

সম্রাট নীরে! যৌবনে বেশ সুশীল ও ধাণ্মিক 

ছিল, [কন্ত পরে বিগড়ে গেল। ইংলগ্ডের 

পঞ্চদ হেনরী ছে।টবেলায় ভারী বদ্ ছিল, কিন্তু 

বন্ধ হয়ে খুব ভাল হয়েছিল। এমন অহরহঃ 

কত দেখাছ!। তাই বলি, কারুসম্বন্ধে একট। 

মার্কামার| ধারণ] করে ধসো না। আজ যাকে 

খারাপ দেখছ, কাল সে ভাগ হয়ে যেতে 

পারে। সার ওয়ালট।র শ্বট ছেলেবেলায় 

মুর্খ ছিলেন, কিন্তু বড় হয়ে মহাসাহিত্যিক 

হলেন। সার আইগ্জাক |নউটন ছে।টবেলায় 

আ্বকে, ভুল হত বলে কতসাজা পেতেন, 

কিন্তু বড় হয়ে তিনি কি হলেন, তাব দেখি! 

প্রথম যৌবনে মেরী মডশীনের স্বভাব চরিত্র 

জতি খারাপঃছিল, কিন্তু খৃষ্টের কৃপায় পরে 

সে মছাপুপ্যবতী হুল। জাজ যাকে পাপী 

বলছ, কাল সে সধু শ্হতে পারে। হ্রত 

ভয় না, 

আধ্যপণ [১৭শ বর্ষ--.১১শ সংখা 

কিছুদিন পরে সে দেবতুল্য হতে পারে। এই 

ধনে রেখে!, কাউকে অন্ত।য় করতে দেখলেই 

তাকে নিন! বা ঘ্বণ। করব।র কোনও অধিকার 

তোম।র নাই। তার মাংঝও নার পক দে দেখ। 

সব্ধঞ্জ ব্রহ্মদশন কর। কেউ ধদি তোমাৰ 

সম্বন্ধে একটা খারাপ ভান পোষণ কবে, 

কিম্বা ভোমাকে মিছামিষ্থি দোষী সাবাস্ত 

করে, তাহলে তুমি ফি উলটে শোধ তুলবে। 
ছিঃ ছিঃ--তা কঙ্গণো করবে ন-- 

কক্ষণো না । 

সক্রেটীস যখন কারারুদ্ধ, তাঁকে বখম 

নিষ খেতে (দবে, তার একটু আগে তার 

শিষ্যেরা এসে তাকে পালান।র যু[ক্ত দিল। 

কারারঙ্ষীকে ভারা থুষ দিয়ে বিদায় করে 
দেন্ে। সু্জ্রেটাস জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুষ 

দেওয়াটা কি আইন সঙ্গত কাঁজ ভবে” 

শিষ্যেরা বলল, ণ্ন। 1” তিনি বলিলেন, “4 

যদি নেআইনী কাজ ভয়, তাহলে আমাকে 

পালাতে! বল্ছ কেন, বেজাইনী কাজ করতে 

বল্ছ কেন? তার! বল্ল, “কেন, যাবা, 

বিচার করছে; তার! কি আকন মেনে চলেছে? 

কাজেই আপনারও পালিয়ে যাওয়া দোষের 
হবে না ।” সন্েটাস বললেন, “তাহলে অপয়ে 

বেআ।ষটনী করেছে বলে আমিও গেখাইনী 

কাজ করে তার পাল্টা জবা দেল, এই 

কি ভোমরা চাও। আমি যদি "মাইন ভাঙ্গি, 

তাহলে অপরের বেআইনী সংখোধিত হবে 

কি? তাহলে তোমাদের্ঠু (তা কখ। ঠিক 

থকে না-_কেনন।, তোমরাই না বল্লে 

আইনভাঙগ|ট!|. অ।ইন-সঙ্গত .নয়.। কালীর 

উপর কালীর পৌছ দিলে কি সাদ্রাহ্য়?” 

অপরে বদি সমালে/চন| করে; নিনা। করে, 

অ[মরাও তাহলে তাই-কর্ব ন। কি. অপর 

ব|করে, আমরাও হদি. তাই করি) শুই: 
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কেবল পাঁপ বেড়েই চল্বে--সংশোধন 
হবে কোগায়? 

আপবের সম!লোচনায় সা লিদ্বেদ বৃদিতে 

কি কনে ভোর পতি কনে? যদি ওগুলে। 

মে'ন নাও, তলে ক্ষটি। যদি ওলস কণা! 

মনের ভ্রিসমারও ঘেসতে ন দাও - তাহলে 

চোঁমাব কোনও ক্ষতিষ্ঠ নাষ্ট । তোমার নামে 

একজনে চিঠি লিগেছে | চিঠিটা পেয়ে হোমাল 

ঘা! ভাবাম্বর £বে, তাতেই 'ওট। তোমার ভাল 

করবে বা মন্দ করবে। - কিন্ত 'টনিটা ভুমি না 

নিয়ে ধদি ফেরং দাও, তাঠলে_ গট। আবার 

ডাকঘাুর ঘুরে যাবে, সেখান: কে প্রেরকের 

কছে ফেব যাবে! তেমনি লোকও 

তোমার নামে দুট। কুচিন্তা বা কুকথা পাঠালে, 

ভূমি যদি-তাদের না নাও, জলে চার! ঘুরে 

হাবে। কিন্ত নিলেই গগ্গাল। তাই বলি 

সমালোচন। ব৷ পিদেষ কান পেছে বা মন 

পেতে নিও না কখন৭। কেমন করে ওত 

হবে?--তুম থে শিনশ্বরূপ, এই ভাবনায় 

গ্রতিঠিত 5ও-সভাকে আশয় কর, আগ্- 

স্বরূপ উপণন্ধি কর _স্তিমগ্রচ্চ হও! 

অপরের মাঝে বঙ্ধকে এমন ভাবে উপলব্ধি 

ফছতে হবে) তাকে এত ।নকট, এত অন্তরঙ্গ 

হলে জ।নতে হবে যে তোমার "আর, সমালোচ, 

কে মাঝে সমালোচনাব কে1ন৪ ছস্মালরণ 

খ।কবে না--একেণাবে করামলকবৎ তাকে 

প্রভাক্ষ করসে! এই তার মন্ত্র-এসে। 

এলে। শ্রিষ্উম-এস আগ্তর। অন্তরতর, 

কস্তবঝম 1” অনভ্ত্বরূপ ব্দ্ষষ্ট হলেন প্রিয়হম ! 

ধর শক্তিতে ধমনীতে রক্তধ।র! বঠছে, 

ভার শক্তিতেই তুম কথ! বলছ, দেখছ। 

ক্কোমার বাক্য ব্রদ্দ, তোমার দৃষ্টি বর্গ, 

ভ্ভোষাকশ্রুতি রগ্ষ_আকেশাগ্রনথান্ত পরিপূর্ণ 

জনয! পেই ব্রঙ্গই তোম।র হিত্রধূপে, শঙ্- 

০9২. 

দেবদৃষটি ৩২৯ 
| 

রূপে, জাতৃরূপে, বন্ধুদপে! ব্রঙ্গাযভূতিত্ডে 

যখল তুমি মহীয়ান-তখন তোমাব শত্রু নাই 
কেউ। আর ব্রন্ধ হতে ঢৃষটিন্চাত ভুলেই 

শত্রু এসে দেখ] দেষ। ওরে, যে আনন্দের 

সন্ধানী তুই, তাকেই খোর, না| কেন!--সে 
ছেভোর কণ্ত কাছে-তোর বুকের মাঝে! 

আনন্দ রচে!! আনন 'রহো ] জেলে 

ছোক্, না গেনে চোঁক্। বা কিছু চাটছ-_সেই 

তাঁকেই চাঃছ ভাই! তোমার সকল কামনার 

লক্ষ্য তো আনন্দ? রঙ্গই ষেব্দানলা | এইটা 

একবার অনুভব কর ভাই। 

এই যে বধু আম[র--এট যে--এই বে! 

মমুশে, পিষ্ঠনে, উপবে, নীচে, বাঈবে, ভিতরে 

--আগার ঘিরে এই যে সেনা আ।ম! ভুষি 
গর্ীর, তু গম্ভীর, তুমি পরম, তুমি চর্ম । 

বছনি আমার, বধু আমার......... (সম! ধিস্থ) 
ঞ চা চে 

ঙ 

সকল বাধন ছি'ড়েছে সকল সম্বন্ধ টুটেছে 
_তুমি-আামির ভান আর নাই- সমন্ত জগং 

পিছনে পড়ে আন্ছ। 

ব্রঙ্গের এই মভিমা-সতোর এই বতিমা | 

স্বব্ূপের এই তীব্র '্সভূতি যাতে সমক্ত সন্বন্ধ- 

জল চিন্ন চয়ে যায়। এই তে অপরোচ্গ 

অনুভূত্ঠি। বন্ধন যতক্ষণ মুম্প, ততক্ষণ 
্মপরেক্ষান্তভৃতি কোণায়? এই হচ্ছে 

আইন। গ্রীষ্টের মুখে এট সত্যবাী -্ৰা 

আ!ছ সব বিলিয়ে দাও--দিয়ে আমার পিছনে 

এস। কিন্ত মানুষ ভয় পায়। 

ছে সতা]ভিমানী, খৃষ্টের কথায়, চরণে 

সঙাকে প্রত্াক্ষ করতে ৯শেখ। বেদান্ত 

বনত্রনর্থোষে বলছেন, এক, সঙ্গে শিবের পৃজা 

আর $ুলেবের পূ! চষে না। যখন সংসার়- 



৩৪ 

সম্বন্ধ, সংস|রবন্ধন, সংন!রসম্পদ, সংলারবাসন। 

-সব সত্যের জভলে তালয়ে যাবে, তখনি 

অনুভূতি মিলবে। 

ভ|ঈ, বন্ধু, 

'মন্তর সবই যে 

পাপ 
আন | 

ওগে!, অ।মাব পিত', মানা, 

পুত্র, কন, শব মী, ভ্,*এক্র) 

ভুমি! তুম আমাখ নর, আনব 

পুণা- আমর আননা-্আমার 

আমর প্রেমের পিচিত্র বাস তুমি- উর 
সে|গ।র স|ঞে সেগে এসেছে বধু! 

ছে সহা, শিব, স্রন্দর !_ দেশ, মি 

ছাড়াআম|র ভার কিছুত নাই । কোনও 

বলনা নই আমার .কপ তোমার কাছেই 

বাধা অমি! 

ছাড়া নট !_মার্ধ দেখ চঞ্চল ভয়েছি, তবে 

পলকের তরেও আমি তোম। 

আর্ধ্যদপণ 

৯০০০ 

| ১৭শ বর্ষ--১১শ সংধা 

সোহাগের আব্দ|র! তুমিছাড়া আর কার 
কাছে আমি আবদার করব? 

তু'ম আমর দেহ, আমর গেহ--অ।ম|র 

শয়ন--আমার উপাধান।_ ৮ 
তা, ব্র্গ ছড়। আর কোথায় শয়ন 

বিছণে? তাতেহ শায়ত রয়েছ--এই 
ভাবটী ধারণা করবে। 

থ;নো, দেখি, কিন্ল/মকি ? এই যে 
অনস্টপীর্যা শিবস্বদপ__সোইহম 1 সব তুলে 
গেছ! কি কিনেছি ?- আমাকে কিনেছি। 
যা কিনেছ, তাই হয়ে আছ তুনন। 

আ.(দিত্যের রখে হের মোর অভিযান! 
অ|ম ব্রদ্ধ1_পোল আঁথি চের নতিমান্। 

৩ ঙ 

দি শত এ শশীশিশত ০ ০৮০িত 

ওঃ 
০০০০০ পে পপ ও 

* স্বামী রমতীথ (স্থানাঙ্ক আমেরিক। সে স্থো বধু জেমার ক|ছেই আন;র পহুয়াটী ১৯০৩) 

স্পা সি শী 2 শিশু 

মনোলয় 
পে সস 

০ ভক্তি মার্প ১ 

গুন্োেক মর বিভিন্ন শক্তির বীজ। অন্ত 
নস্ত্ররে অপেক্ষ। ভর্তিমন্ত্রেরে একটু বিশেষত্ব 
নততন্ধ ও ভন্বমস্ত্ের আছে | ভে।গ ও এ্রথধ্ে 

্ খিশেষহ পিপ|মা শিটিলেই মণৰ 
ভড্্িগ্ীছয়। ত|ই গ্রেণের ভাগনী শ্রামৎ 
কবিরাঞজ গো» বলিয়াছেন __ 
ব্রন ভ্রমিঠ কোন ভগাপান জীন । 
গুরুকষ প্রাসাদে পান ভক্তিগ্তাবীজ || 

৮৪ লক্ষ যেন ভ্রমণ করয়। জীন মনত 
লান্ত করে। ম'নণজন্ম লাত কার! বনু 
বহু জর ভূন্ত পচ বণ রক্ষ প্রভৃতি উপ|সনা 

কসিয়! পঞে নক্ষত্র|।দ উপ|সন। করে। তং. !র 
শান প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেপতার শক্তির বীজ- 
রী মগ্রগদ্ধি করিয়। সেই সমন্ত দেবতার 
শান্ত এ1৬ করিয়া ধু শত জম্ম, পাখিৰ 
ঠোগে তত হন। অতঃপর মুক্তির প্রারস্তে 
মানব ভগদতপ্রেমের সাধনশীজ সদৃগুরুর 
ঞামাদে লাভ করিয়া স|ধনপীপ বারি গিঞ্চনে 
কশকুতর্থ হন। তজ্ন্তই সন্গুরুর কপ! 
আকর্ষণ জীবনের মুখ্য উদ্দেখ্তা। তহ!কে 
জানিতে পারিলেই জগদগুরুকে মুুর্ভেহ 
জানা হইপে। গুরুতত্ব নাবুঝিরে এবং 



ফান্তুদ ১৩৩১ ] মনে|লয় ৩) 

তদ্রুপ গুরুর নিকট দীক্ষিত ন| হইলে_ মন্ত্র ভাবিতে থ/কিবেন। কারণ মহাযোগী 
'তত্ব বুঝিবার অধিকার হয় না। পতগ্রলি বলিয়াছেন- 

| ৫ ... *দেশপন্ধঃ চিত্ত্ত ধরণ] 1” 

গুরুদত্মন্ত্র ততগ্রতিপাগ্থ দেবতার লুষ্ম- স্থির প্দর্থে কিছুক্ষণ এইরূপ চিত্তের 
বীঞ্ছ। *বীর্জ রি কর্ষিত টি 2 ধারণ করিবার 'পরে কয়েকবার প্রাণ।য়াম 

করিয়া নিত্য জল ইত্যাদি সিঞ্চনে, অঞ্থুর দাধনগদ্ধতি ও জের করতঃ সেই বিগ্রহেই ইট 
উদগত হয়--তন্দরপ গুরূপদিষ্ট সাধনপদ্ধতির নিশেষ দেপের আবির্ভাব ভাবিয়! 

দ্বার! মন্ত্রের শক্তি জাগাইয়। দিলে মানুম তখন জাঁপক ক্ষ মুদ্রিত করিয়! হৃদগে মন স্থাপন 

আর মানুষ থ|কে না__দেবতময় হয়| যায়। করিয়া যুক্তাহ।রের গ।থুনির হ্যায় একই ভাবে 
অর্থাৎ তখন.পত্বং* পদার্থ “তং” পদার্থে শীন গুরুত্ত মন্ত্র খসে খামে মানস জপ করিবেন। 
ছয়। মানবের সাধনার .উদ্দোই তত্বমমিতে ঠনখরীর পর্ব।বস্থই চিন্তা ব। মনের ভাব। 

উপনীত হওয়! | ভক্তিমন্ত্রের সাধকের পূর্বোন্ত তজ্ন্ত বাচিক হইতে উপাংগু, উপাংগ্তড হইতে 
মানস জপ শ্রষ্ঠ। মানস জপ চিস্তারই অব্যনহিত 
নিয় অবস্থ।। এইরূপ জপ করিবার সময় মন 
নানাদিকে ছুট|ছুটী করে। মনের এই চাঞ্চলা 
রঙগে!গুণভ।ত | 'আহার্যোর পিশেষ সতর্কতা 
মনের সম্কল্প বিকল্প ভন সনুল পরিমাণে 

অন্তঠিত হয় । এই সংকল্প-বিকল্প ক।মন।র 

পী্গ ধ্বংশ না হঈলেযায় না। মনবের 
কামপ্রবৃত্তি তখনই সম্যক প্রকারে ন্ট হয়। 

৯ইবে, কারণ পুরুষের অসংখ্য কর্মময় জীনে তখন কামাপস্তর সংস্পর্শ আপিলেও শ্রীমত 

অবস্থায় উপনীত হইলে রাধ! ভাঁন বা সথ্য ভাব 

সাধকের রাধা বা গ্রহণ করাই বিধেয়। বাধা 

সখ্যভাব গ্রহণ ও এই ভাব বা সখ্যভাব গ্রহণের 

স্তাবের তাৎপর্ধ্য তাষ্পর্যয এই যে কৃষ্ণ 

গেম আমাদের উদ্দেত্য | শ্রীকৃষ্ক একমার 

পণ এবং জীবমান্রেইী তীহার পতী। 

তাঁঈ স।ধকের শ্ররুষ্ণকে পতিভাবেই ভালিতে 

প্রেম তাঁহার হৃদয়ের কতকটা অপিকার রামানন্দ রায়ের গায় মনের বিকার উপস্থিচ 
করিলেও উহা নারীর জীবনসর্বন্থ। পতির হইবে না। আমাদের ম্ষেগ * অভ।বে, 

অর্থ[ভাবে না লোককুজ্জা ও দাদির ভয়ে 

আহ্কবিদান অমর। সমছে পরম 

বৈষব বিগ পখিচিত ভইলেও আশ্মবিচারে 

গৃহে গৃহকর্ম পতির উদ্দেশে) পতির স্থখে 

হার শু; পতির দুঃখে তাহার হুঃখ। 

তাহার সমন্তই পতিকে লয় ৷ তাই সাধকের দেখ! যায় যে আমাদের মনের ভিতর কামের 

র!ধ1 বা সগ্যভ[বে শ্রীকৃষ্কে ভাখিলে প্রেম নীজ ধ্বংশ ভয় নাই? দেখিতে হইবে সুযোগ 
উপস্থিত হইলে আমর! আত্মদম্ববরণ করিতে 
পার কিলা। শুধু কর্মেন্দ্রঃ সংযত করিলে 
কিছুই হনে ন।। ্ 

প্কণ্মেন্দিরাণি সংযমা ষ আস্তে মনস! স্মণন্। 

ইন্দরিয়ার্থান্ বিমুঢত্মা মিপ্যাচার স উচ্যতে ॥" 
সাধক তেমনি কেন প্রতিষ্ঠিত পিগ্রহকে চিন্ময় ততরিয়গণের অধিনায়ক মন যর কিছুতেই 

নিন করিয়। তাহাতেই..দৃষ্টি ঃনিবন্ধ .করিয়া রঞ্জিত নাহয়, তনেই সক্গুণ পািবর্ধত ৰল। " 

আপনিই ক্ষৃপ্তিলাভ করিবে । 

যোগিগণ যেমন মনংই্ৈগ্যের জন্য দেহের 

স্[(নবিশেষে দৃষ্টি ও মন নিনদ্ধ করেন, প্রোমের 
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বাইকে পারে। ইহ! শুধু আমাদের দেশের 
আদর্শ নহে; খৃষ্টদেব বলিয়।ছেন-_ 
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তাই সত্বগুণের উৎকর্ষ "করিতে হইলে 

আছার্যোর গ্রাতি দৃি রাখ! একাস্ত ও অবস্ত 
সন্বগুপোৎকর্ধ হেড়ু কর্তব্য । আহার্ষে।র দ্বারাই 

সান্বিক আহার মন গ্রাণ ইত্য।দি বাধত 

ও উপবাঞ্রের হয়। তুক্ত অন্ন, মত্শ্তয, 
উপকারিতা । মাংস প্রভৃতির নিকষ্ট 

ংশ বিঞঠা) মধ্যম অংশ মাংস ও কুক অংশ 

মনরূপে পরিণত হয়। তদ্বেতু সত্বগুণোতৎকর্ষ 

করিতে হইলে মতন, মাংস» মধুত অধিক 

পরিম।ণে ত্বৃত, মিষ্ট, অধিক লবণ, সর্ষপ, তিক্ত 

গআন্ন আহার একেঝরেই নিষিদ্ধ । উক্ত 

দ্রব্যাদি সব্বগুণ হানিকর বিধায় হিন্দু ধিধবাদের 

রঙ্গচর্যা রক্ষা করিবার জন্ত খধিকর্ৃক নিষিদ্ধ 

হইয়াছে । এতত)তীত উপব।স|দি দ্ব/র! মনের 

চাঞ্চ্য প্রভূত পরিমাণে অন্তাত হয়। উপবাস 

বলিতে একেবারেই লঙ্ঘন নহে। শাস্ত্র 

বলিতেছেন-__ 

“আষ্টৈ তান্তাহ্তস।নি অপো| মুলং ফলং পয়ঃ | 

ভবিব্রহ্দণকাম্যাচ। গুরে5র্বনমৌযধম্ ।” 

2. জল, মূল, ফল, হগ্ধ, ঘ্ৃত, ওবধ ব্রাদ্ষণ গ্র!র্থিত 

হুর! ও গুরুর আজ্জ।য়, অন|1দতোগনেও 

উপবাসের হানি হয় না। 

সাধক এইরূপ ব্রত ভবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিদিন 

নিযনিত সময় প্র।ণায়াম ইত্য।দি গুরপণিষ্ট 

জ্যোতি:দর্শনও গুরু গ্রাক্রান্তর জপে বসিবেন। 

নিকট হইতে শক্তি- একমনে জপ করিতে 

জাকধণের উপাহ। ।কৃর্তে ঘর্দের সঙ্গে 

অধাছ পপ | ১৭শ বর্ষ--.১১শ সংখা 

সঙ্গে সার়বিক উত্বেজন! শান্ত হইবে। এৰং 

ধীয়ে ধীরে শরীরে অস্তিত্বোধ রহিত হইয়া 
যাইবে। তখন দলিতা৷ ফণিনী যেমন সমধুয 
শীধবনিতে' তন্ময় হঈয়। যার, ভুঙ্ুপ মানস 

উচ্চারিত মন্্রধবনিতে তন্ময় হয়া গিয়! 

সাধকের বাহ্জু।ন পোপ পাইবে এবং 

হৃদয়।ত]।জ্তর প্রথমতঃ ধৃমময় বলিয়া বোধ 

হুইবে। পরে ধুম ক্রমশঃ পরিফার হ্ইয়! 
জ্যে।তিঃমগলে গরিণত হইবে। এবং তন্মধ্যে 

সাধকের ইষ্টদবের সুন্দর মূর্তি চু হইবে। 
কিছুদবস এইরূপ চলিতে থাকিবে। এইকপ 

অবস্থা আনয়ন করতে সাধকের অস্ততঃপক্ষে 

প্রতি সন্ধায় এক সহশ্র জগ করিতে জয়।' 

প্রতি সন্ধায় সহস্র জপের কমে গুরুর নিকট 

হইতে শক্তি লাভ কর! যায় না। সহশ্রজপ 

করিতে স!ধকের নু'নপক্ষে একঘণ্ট! সাত মিনি! 

সময়ের প্রয়ে।জন ) কারণ জীবগণের মধো মনুষ্য 

ও সর্প দিন র[ত্রে ২১৬০০ বার শ্বাসগ্রহণ 

কারয়া থকে । গুজ্জন্ত উভয়েরই আয়ুফাল প্রায় 

সমান। সাধকের জপসংখা। রাখিবার 

প্রয়োজন নাই- ঘণ্টাম্ুনারে ক্রমেই সহ্য 

দ'র্থ করিতে অভ্যাস করিবেন। 

কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে সাধকের 
মনোময়ী ইট্মুন্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং 
তখন স।ধক ইষ্টদেবতার পহিত বাক্যালাপ 

সাধন বিজ্ব করিয়া থাকেন। এই সময় 

সাধকের সাধনাণিত্বকারী বহু বিশ্ব উপস্থিত 
হইয়া থ।কে। নানাপ্রকার শ্র্েতা ও প্রলোত। 

সম্মুখে উপস্থিত হয়, কখনও দারিদ্রা শতমুখী 

হ২%1] তাহাকে গ্রাম করিতে আমিবে। গুরুর 

€ঠি অবিশ্বদ ও সংশয় মনকে আচ্ছ করিয়| 

ফেলে। স্বয়ং বুদ্ধদেবও এইরূপ উৎপাতের 

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাইস্অন্ত লাধকের 

কথ। ত স্বপ্তন্র। এরূপ সাধন প্রত্যেক সাধকের 
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জীবনে অবন্ত ঘটনীর । সাধক তখন ধৈর্য্য 

অবলন্ধন ও একান্ত %/11] 00০6 অবলম্বনে 

এ সমক্তে বিচালত €ছইবেন না। তিন তখন 

্রীল্লোক হইতে দূরে. থাকিবেন এবং নিতান্ত 
দ্বানভাবে দিনপাত কাঁরবেন। দীন অর্থে 
দরিদ্রভাবে নহে। দীনতা অর্থে সর্বস্ব বহীনত]। 
শ্বীনত। ও দারিদ্র অথাৎ জগতের কোন 

পদার্থে আগক্ত না হইয়া একমাত্র ভগবানে 
নিঃনংশর ছুইয়া নির্ভরশীগ ছইবেন। দারিদ্র 

দীনতায় এই গ্রতেদ যে দরিদ্রের সব আছে, 

মে শুধু অর্থের কাঙ্গাল, আর দীনের কিছু 

মাই--সর্ব ঘ-বিহীন--থাকিলেও অনাসক্ত, 

তাই শ্রীনৎ কবিরাঙ গোস্বমী বলিয়াছেন_ 
"্দীনেরে অধিক দয়। করে ভগবান। 

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ 
এরূপ অবস্থ। অতিক্রম করিতে পারিলে 

সাধক তথন বাকৃণান্ধ ও রোগ আরোগ্যাদির 
ক্ষমতাল/ত করেন। ততৎপরে কুগুলিনী এক 

গল্প বা চক্র ভেদ করিনা বিশুদ্ধচক্রে উত্থ।/ন 

করিলে সাধক অপজ্ঞা, মুচ্ছা, অবিশ্বাস, 

ক্রুরতা, লজ্জা, পিশুনতা, ঈধ্যা নুযুণ্তি, 

বিষয়, তৃষা, মোহ, দ্বণা, ভয়, আশ, চিন্তা, 

চেষ্টা, মমত।, দস্ত, অহঙ্কার, কপটতা, বিতর্ক, 

ও অন্ৃতাপ প্রভৃতি বৃত্তে অভিভূত হন 

ন।। তখন তিনি ধ্যনস্থ হইলেই যেন 

কোন এক অতীন্ট্রিয়রাজে। তাহার আগমন 
হয়-_কারণ তখন সাধকের স্থুলদেছ লিঙ- 

শরীরে... এবং লিঙ্গশরীর কারণ শরীরে বিলীন 

হওয়ার সাধক সবিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন। 

সিদ্ধি ধে সাধক রাধাভাবে 

শ্রীরঞ্কে ভগ্ন! করেন_তিনি সেই 

জ্োোতির্মগুলের ভিতর অগ্ুদলপন্মের উপর 

গ্রক্ষষের সহিত রাধাভ।বে আননদবিলাসে 

বধ খাঁকেন সবীভাবে ভনন| করিলে দাধক 

ননোনর ৮১৯০৭ 

কোন এক সথীরূপে 'রামমগ্ডলে যুগল- 
মিলনের আনন্ান্থভব করেন। ক্রমশঃ 

জো।তিঃমগুল বা ধ্য।ন মস্তকস্থ হয় এবং ধিনি 
রাধাভাবে সাধন! করেন, তিনি শ্রীকযের 
সহিত আননাশৃঙ্গারে মগ্ন হওয়ায় দ্বৈত ভাব 

'কলহিত হইয়া গিয়। অর্থ।ৎ নিজে রাধা এবং 

শ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ন্রানের অভাব হওয়ায় 
একম।ত্র আননই অবশিষ্ট থাকে, কারণ 

উভয়ের মিলনের আনন্দাতিশয্যে উভয়ের 

জান বা ছৈতজ্ঞান আননামাত্রে পর্যবসিত 

হয়। আর ধিনি সখীভাবে যুগলের উপাসন! 
করেন--তিনি অধৈতজ্ঞনে আননামাধু্যে 
বিভোর হইয়। থকেন। নিত্য রাসরস ভোগ 

করেন। ইহাই সিদ্ধিত্র অবন্থ।। 

মৃত্ঠার পরে, রাধাভাবে যে সাধক সিদ্ধি 
লাভ কারয়াছেদ__তাহার অধৈতজঞান হওয়ায় 
পারলৌকিক অবস্থ! প্রথমতঃ অগ্র।কত বৃনদ।- 

বনে গমন করেন; তথার কিছুকাল অবস্থ।ন 

করিয়! নির্বাণ মুক্তিণাভ করেন। আর যান 

সথীভাবে সাধনা করিয়া অদ্বৈঠজ্ঞ।নে, [স্ব 
ল[/ভ কারয়াছেন, তিনিও ব্যে।ন!তাত 

গোলোক ঝ৷ বুন্দাবনে গমন করির। শ্রীকষ্ের 

রাসরস-লীলা দর্শন করেন এবং কল্সাসে 

শ্রীভগবানে লীন হন। 

শতক্ত অর্থাৎ সগ্চণ ব্রন্ষেপাসকগণ 

দেহান্তে ঈশ্বরলে।কে বাস করেন) তৎপরে 
কল্পাস্তে নির্ববাণমু!স্ত লাভ করেন।” 

আর ধাহার! শত. চেষ্টাও এতদৃশ অবস্থ! 
লাভ করিতে পারেন নাই- যাহার সত্বগুণ 

বৃদ্ধিকর আহ্বার্যভোগন ও উপাসনা দ্বার! 

মানসিক চ1ঞ্চল্য দূর করার চেষ্1! করিয়াছেন, 

কিন্তু অন্তর হইতে, কামের মুলোৎপাটন 

করিতে পারেন নাই, তাহ!র। মৃত্যুর পর 

ভুবঃলোকেন নির়ঘ্তরে বাতনামর দেহে আত, 



৩৪ রি 

অল্প সময় মাত্র অবস্থ!ন করিয়া পরে উচ্চন্তারে 
গিয়। ভূলোকে যেরূপ মুর্তি উতাদি পুক্গা 
করিতেন--তদ্রপ পুজা উত্যাদিতে রত 

থাকেন। এবং সমশ্রেণীর আত্মার সঙ্গে 

কর্তন ইতািতে দনয়াতিবাহছন করেন। পরে 
ভূ৭ঃ শোকের দেহ নষ্ট হইলে স্বলেকে গিয়া 
তথার তাঁহার চিরাভিলধিত রূপ-_যে 

রূপ তিনি চিরশীবন উগ্চাদন! করিয়। 

গড 

খ.|ধাদরপণ ১৭ বধ--ঞ১শ সংখ্যা 

আ.সিয়্াছিলেন-সেই রূপ চিন্তা মাত্রেই 
তাহার নিকট সজীব ভাবে উপাস্কত হন 
এবং গাভার সহিত ক্রীড়া করেন। সাধক 
তখন মনে করেন যে ইহাই গোলোক বৃন্দাবন 
কিন্তু তাহা নহে। পরে পুরা? ক্ষয়ে 
পুনণায় পিতৃখানে ভূুলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া সভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন ও 
মফল মনোরথ হইয়া থাকেন। (সমাপ্ত) 

একনাথ 
টি 

ত্রীমৎ জানেশ্বর একনাঁথের পূর্বে আ।বিভূর্টি 
5সয়।ভিংলন। 

করূপ তাক্ষমেধাসম্পন্ন 

এই 

ন্দোস্তিক 

আনত একন.এ৪ 

নত সালন,। তাত গা।মলা গণি | 

৮৮ আচার্য এই তজ শী 

এলেন লিদ্রহহাাবা ম পশম গ্রগা করিয়া 
মহ।রাষ্র়ম * মুগাস্তর গানয়ন করবেন এবং 

শণেদি 5 হম্লামিক সঙগাতাব গাতিবে।দ করেন, 

ত।2া নার্কভৌম শাগুণশধন্ম | উভয় আচার্ধ।ই 

তত|নের সমুশ্নত শৃন্গ অধর থ[কিয়াও 

লে।কচিত।র্ঘে সর্বগনস।ধা ভক্তিধর্শুই প্রচার 

এই কথাটী আমাদিগকে শ্ণণ 
করাত আপামর সর্বদাধ।বণের 

উপযোগী ধর্ম প্রগার করাই ইইংদের উদ্দেগ্ 

ছিল। এই জন্ত নৈর্দিক কর্মকাণ্ড এনং 
জ্ঞ।নকাণ্ড উভয়কেই ইহ্'রা গ্রচারের সময় 

দূরে রাখিয়।।ছন | 'এম জন্তা কেহ কেহ সন্দেহ 

করেন, উহার] বেদশিরোধী ছিলেন, এবং 
সমাজ সংস্কার কন|ও ইই বের অন্যতম উদ্দেগ্ 

সথিদ। বলাবাহুল্য ই! অর্বাচীনয়গের স্বকপোল 

কারয়া'ছলেন- 

তব 

'ত'ন অসামান্য পাগুহ ভিঃলন। 

কল্পিত মত। যেকেছ ধীনতাবে ইই'ছের 

সাধনজীবন পর্ধ্য(লোচনা করিবে এসং 
ম্াপুরুষেণ কোন শকিদ্বার৷ অনগ্া।ণত 
ইয়া লোকাইতে প্রবর্তিত চন তাক গাতধ।লন 
করিবে, বুঝতে পারবে, এজ মহ 
কতদূর অসার । এই কণাটুকু বুঝা ্ট:চত থে 

কোনও সামাপ্িকপশ্দঠি চিবস্তথন নভে, কিন্ত 
সকলের গ্র.ত সঙ্গানভা/ব গরঃয়াজা 

ব্হ্মানন্দরসিক ষঙ্গাপুরুষদগকে বধ 
র/খিনার জন্য সমাঞ্জের নিধিনিধানের সৃষ্টি, 
এ কণ! কোনও সষালিকই বলবেন মা। 

মহ(পুরুষেরা করুণ!প্লেরিত হয়! যদি কখনও 
সমাজধন্মকে লঙ্ঘন করিয়! চলেন, তাপে সমাজ 
অননত মন্তকে তাহা শ্বীকার ফরিয়! লগ, 
কিন্তু হুজুগে পড়িয়া তঁচাদের অনুকরণ- 
করাটাকেই পুরুষার্থ মনে করে ন| কিন্বা এমন 

কথ! মনে করে ন।, সমা্গ সংস্কার কবাঠ উক্ত 

মহাপুরুষেব সামাজিকবিধি লঙ্ঘন করিবার 
একম|ত্র উদ্দেশ্য । শান্্াদিতে যে ব্যাকরণ 
বিরুদ্ধ অআর্যপ্রয়োগ দেখ! যার, উথ্্কে 

(সম 

নভে । 
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সাহিত্িকমাত্রই অন্ধ! করেন, কিন্তু অনুকরণ 

করেন ন কিন্ব। বলেন না যে খষি বাাকরণ 

মানেন ল। বপিয়াই এরূপ কারগাছেন: 

অব মচ[পুরুষদিগের 'ইরূপ আচরণে 

সমাদের জড়তব নষ্ট হইয়া প্রথণশকিবই সত 

ছয় পণ জায়গাতেই বাধনিষেধের অংট।আ।টি, 

অথ১ এক জায়গার তাহা খনির পড়িয়াছে-_ 

ইগ। দেখিলে আমরা লোকোন্তবধশ্মেণ আভাস 

পাইয়। সেঃ আশে নিগকে গঠিত করিতে 
দ্ধ হুগ। কিন্তু মণ পু্ণষের কার্ষ্যের মূলে 
আ..5 আ.পাককত।বের প্রেরণ - কোনও 

লৌকিক ফর্দিৰাগী নয়। 
এই জহ)ই আদর] দেখিতে পাই, জ্ঞ।নেশ্বর 

কিন্ব। একন।থ কখনও কখনও তঙগনীস্তন 

সমাঞ্জিক জ।চার ও ধর্পের গনগ্ুমোদিত 

কে।নও ক।জ করিতেছেন। কিন্তু তাহার] 

কোথায় স্বী্ কার্য সমখন করিবার জগ্ 

যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, কিন্বা। কাহারও 

নিন্দাবাদও করেন নাই। 

একনাগ সর্বাপাধ।রণ্যে ভংক্তধর্ম প্রচার 

কনিয়।ছিলেন। ভাক্তর শ্রেষ্ঠত সম্বন্ধে 

তিনি বলিতে'ছণ-- 

*ভগণানকে পাহতে, হইলে যে সংলার 

ছ|(ডিয়। বনে ষাইতে হহবে, এমন কি কথ 

আছে? তপন্য।দ্ব।র। শগীর নষ্ট না কারলে 

যে মণ্ঃসংযম হইবে ন। এমন নয়। যা উর 

সেখ। কর,-মএমকীর্তন কর) তাহা হহলে 

মুক্তি তোমার কপঙলগত। গেপী।দগের 
কণ। ভাব দোখ। তাঙাদেন কি বিদ্যা ছিণ 

লা] তপন্ত। ছিল? তাহাদের একমাত্র সম্বল 

ছিল ভঙ্গণনের প্রতি খীকাস্তিক প্রঃণের 

টান।, আর কিছুব গ্রয়োজনও হয় না। 
' ইান্্রয়মংঘমের জন্ত এত ব্যস্ততা কেন? বিষয় 
হে দুরে পলইৰার চেষ্। কেন? (হানার 

একনাখ 

'তাঠার। 

(১শ ব্য--১১শ সংগ্যা 

যাহ! কিছু আছে, সব তাহাকে সপিয়! দিয় 
কেবল তাহার নম গন কর। ধা।ন-ধারণা 

করিতে চ্ছলে মেধা থাক! প্রয়োজন। . 

সাধারণ মম্ুষ সকলেই কি মেধাবী ?-তাছা 
হলে তাহাদের উপায় কি €ইবে? যাগযজের 

অনুষ্ঠানও নিখুঁত হয়া চাই-_নহিলে শাহাতে 

ফল হবে না। কিন্ত তাহ। কত দীর্ঘদিনের 

অভ্য।স-স(পেক্ষ | শর্তের এ সমস্ত কিছুরই 

প্রয়োজন পাঠ । ভক্ত ভগণানণের কাছ যাণ-- 

র[জপুত্র যেমন যন রাগার ক।ছে। আর 

সকলে বারে দাড়ায় থাকে, [কত্ত রাজপুক্ত 

একেবরে সোজ। ।পগার কহ ১।পয়া ঝয়-- 

তর সঙ কথা +য়। তাই যোগীকে অপেক্ষায় 

বসয়। থ।কঠ্ে চধ, [কন্ত তত সঙ্গেই মুত 

কথায়ন্ত্র কখেন। তাহ বলি, ষ।ভারা মনীষী 

জঞ(ন[বচার লহরা থাকুণ, যাহ।র] 

অনুষ্ঠ।ন ভালব|সেন, তাহারা কম্মকাও লহয়! 

থ|কুন-তুমি ভাক্তর সহ্ঞ্জ ও মরণ পথে 

মুক্তিধ।মে ঢ।লয়া যাও ।” . 

চিরকালহ একদল লোক মহ!পুরুষদিগের 

বিপক্ষতাচরণ কারয়! থাকে । তই রামকৃষ্ণদেব 

ৰণতেন, হহার! জটিল।-বু.টিণা, হহাদের 

ছাঁড়। লীল] পেই্ট।ই হয়না। একনাথ যখন 

আবিভূতি হহয়।ছিলেন, ৩খন দ[ক্ষণ।, 51 

বৈধিকজ্ঞ।ন ও কন্মকাণ্ডের খরগ্রবাহ ব|হয। 

চঁলয়ছে। পাওতেধ। আপনাদের পাগ্ডিত্য 

ও করবেন অভম।ন জইয়াই ব্যস্ত। সর্ব- 

স।ধারণের তাহাতে অবশ্ত অধিক।র নাই। 

এখন কি তাহ।দিগের দিকে ফিরিয়৷ চা|হবারও 

কেহ নাই । এই সময় একনাখ ভাক্তধন্ম ও 

কীর্তন।নন্দ লইয়। অ||নভূত হইলেন। ত।ধার 

প্র১/রিত ধণ্মু রল, ইহ(তে অনষ্ঠ।নের বাহুল্য 

নই, পা1গুত্যের কচি নাহ, ৭০ ইহ 

স|ধ/রণের আনয়(সগম্য। ক|দেহ এক. 



ও | €। 

নাথের গ্রীচার প্রচণ্ডবেগে চলিতে লাগিল। 

দলে দলে লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইছে 
লাগিল। ইহাতে বিপক্ষদল কুদ্ধ হুইয়৷ বলিতে 
লাগিল--প্জনাদশ্বামীর চেল! একনাথের কাণটা 

দেখ। জগতগুদ্ধ লোক ধেপাইয়া, হরিভজ] . 

করিয়! তুলিয়াছে। মন্তর-তস্ত্রের প্রয়োজন নাই, 

যাগবজের গ্রয়োজন নাই, কেবল হরি হরি 

বলিয়া চীৎকার করিলেই হইল! আবার 

ব্যাট! ধাছ জানে নাকি? লোকগুলাও 
উগ্বাকে দেখলে যেন পাগল হইয়া যায়। 

অন্ততঃ এমন কথাও. তো শুনিলাম না যে 

 একনাথ কাহাকেও মন্ত্র দিয়া চেল করিয়াছে। 

এ কেমন ধর্ম বাবা” 

প্রাণহীন অনুষ্ঠানের জঞ্জাল ততে ধর্মকে 
মুক্ত করাই তে। একনাথের ব্রত ছিল। 

মহারাষ্ট্রের অন্ততম ষহাপুরুষ চোঁকমেলার 
মত তিনিও বলিতেন, “যদি দেখ ঈশ্বরে কাহারও 

অনুরাগ আছে, মানুষকে মে ভালবাসে, তাহ! 

হইলে তাহার জাতিকুলের' কথা তুলিও ন1। 
ভগবান মানুষের কাছে শ্রদ্ধ-ডক্তিই চান__ 

জাতিকুল চন না” তিনি আরও বলিতেন, 

“্ছরিনামের তুল্য জগতে আর কিছুই নাই। 

হরিনাম বেদেরও বাড়1--কেন ন! হরিনামে 

কাহারও বাধা নাই, তথ।কথিত অস্ত্যজেরও 
নামে অধিকার আছে।” 

প্ীগুরুর শিক্ষ। একন[ের, জীবনে ুরতিমন্ত 

হইয়া উঠিয়াছিল। 'অধৈততত্বের তুল শৃঙ্গ 

হইতে অবতরণ করিয়া তিনি বলিতে পারিয়: 

ছিলেন--প্সেই তিনিই এই জীবজগৎ 

হইয়[ছেন 1” সমস্ত জীবক তিনি আম্মন্বরূপে 

স্ধালবাসিতেন। তাছ।র করুণ[বিগলিত হৃদয়ের 

কাছে সাম।গিক বিধিবিধানে কঠোরত। 

আর্থামগণ 11১4শ বর্ষ -১১শ সংখা 

কোথায় ভাঁসিয়া যাইত। ছুট চারিটী দৃষ্টাত্ত 

ইইতে পাঠকেরা এই বিষয়ের প্রমাণ 

গাইবেন। 
ী' 

সেদেশে প্মাহার" এক অন্তাজ ভাতি। 

ব্রাহ্মণ তাহাকে ম্পর্শ করিবে না। একদিন 

একনাথ গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইতেছেন 

--পথের ধারে দেখিলেন একটা মাহারশিস্ত 

ধূলয় লুটইয়। কাদিতেছে। ছোট ছেলে--. 

বোধ হয় খেলুড়েদের সঙ্গে এত দুর চলিয়া 
আ[সিয়াছে, তাহার! (ফাল যাওয়াতে এমন 

আকুল হছষ্ঠয়। মায়ের 'ন্ত কাদিতেছে। এক-" 

নাথ তাড়াতাড়ি ছুটি! আপিয় ধুলিধুসরিত্ত 
শিশুকে বুকে তুলিয়। চাইলেন এবং তাঙকাকে 

কোলে করিয়! মায়ের কাছে পৌছাইয়া দিয়া 

আমিলেন। জর এক বার একনাথ দেখেন, 

রাস্তায় ধারে এক পীড়িত মাহায় যুবক পড়িয়া 

আছে। বেচারী কারাগার হটতে মুক্তি 

পাইয়া বাহিরে আসিয়াছে এপন সে নিঃসছার, 

তহপরি ব্যাধিগ্রস্ত | দুপার সাগর একনাথ, 

তাহাকে কোলে করিয়া বাড়ীতে লইয়া 

গেলেন এবং ওষধ দিম! ও সেবা শুশ্রাষা করিয়া 

তাহাকে আরয়োগ্য করিয়া বাড়ী পাঠাইয়! 

দিলেন। আর এক দিন পার্বণ শ্রান্ধোপলক্ষ্যে 

বাড়ীতে ব্রাঙ্ষগভোজনের ব্যবস্থা! হহয়াছে। 

পাক হইতেছে, এমন সময়ে কয়েকটী মাহার 

একনাথের বাড়ীর সম্মুখ দিনা যাইতেছিল। 
রান্নার সথগন্ধে মোঁহত হই! (েচারীর। 
বলাবলি করিতে লাগিল, “আহ! এমন খাবার 

কোনও দিন আমাদের কপালে জুটিবে ন|।” 
কথাটা! একনাথের “কানে গেল। অমনি তিনি 

ছুটির! মাহার দ্িগকে বাড়ী ডাকি! আনিলেন 
এবং ঝাঙ্গণতো জনের সমন্ত আমব্যঞ্জন আনিয়া 

স্বহন্তে তাহাদিগকে পায়বেষণ করিয়া 

খাঁওয়াইলেন-_ভুদ্ধ নদাজের অর্জনে জক্মেগ 
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করিলেন না। এইরূপ আরও কত দৃষ্টান্ত 

উহার জীবে শিবজান উজল হইয়া ফুটয়।, 

উঠিমাছে। ঠিলি বধিতেন _. 

থে উদ্তমন্ত্ত্, সে জগতের সর্ব বন্তঝে 

ভগব।নকে গ্রাাক্ষ,করে। বেদ বণিয়াছেন 

বটে, “হে কর্ম হইঙ্ডে চাত) ভাচা৭ মপদশন 

করিবে নাকি এ আদেশ কেবলা গ্রাণর্জ 

স/খকের পক্ষে । অন্ধকার খাকিকেট গ্রাণাপের 

গ্রয়োজন। কিন্ত জা।নসু্যযর উদর উঠো 

নেগক্ষপ গ্রাদীপের গ্রায়োজন হয় ন। | শ।ন্রিৎ 

চি ্ রাঙ্গণে ।ষ ভগণান্, অন্পৃঠ জন্ধযগর 

দাঝেও। লে 'ভগলান _এঠ দর্শন বাটা? 

ইউর[ছে, সেই বপার্থ ভক্ত । সৃধ।ও ষ অ|লো 

জোন।কী.ডও উাউ-__কেবল শান্ত? উত৭ 

[বিশেষ । একটা ক্ষুত্র পিপীলিকা উঈতে 

বধ! পর্বান্ত লকল? লেট বিভুরষ্ঠ মুক্তি। 

গছেধ গোলার যে জল ঢাকে, আর ?ে 

গছছকে কটির। ফেলে _গ1ছ উন্য়কেই 

ফুল, ফল, ছার দেম। তকুও এই ভা!ৰ 

জগৎকে এট দৃষ্টিতে দেখিবেন। শর্বাত সম 

ঈশনট্ হথ।রথ পরম ।” 

ক্ষম। একন!খের চর্িঞজের আর একটা 

উজ্জল বিভাৰ। আমা দেখিয়াছি, ছোট 

বেলা হটচেও পরম পণ্ডিত ও জানী ইঠরোও 

একনাখ কেও দিন উদ্ধত ছিলেন না। 

পঁরণন্ত জীবদে এই বিণয় ভক্তির সচ্তি 

দিশিয়। আশ্চধ্য ভিতিক্ষ। গ মৈতীতে ফুটিরা 

উঠিলাছল। আমরা ইহার দু" একটা দৃষ্টান্ত 

& ও 

এফন।খ ৩৩৭ 

উল্লেখ করিতেছি । এক দিন একমাথ 

গোঙাৰরী হইজে শ্গ।ন করিয়া আসতেছেন, 

এমন সময় একটী মুলপ্ম।ন আসয়া তহ1র 

গ|য়ে খুই দিল । বোধহয় বো!কটা [ৰপক্ষ 
ঈগের ক1&।রও ছ্।রা নিযুকু। একনাখ” 

একটা কথা না বলিয়া আবার গোল[বণীতে 

[গয়। শান কারয়। আসিলেন। ফিরি! 

জ|সতে পো কট। আবাঁর তাহার গায়ে খুতু 

ধিল। একণাথ তখুও একটী কথা ন! 

বগয়া আবার সান অ[স্লেন। 

অ]ববও থুতু দিল-_-একন[ধও 

আবার সন কারলেন। ব্হপার 

করিয়! 

লোকটা! 

45 রা প 

ঘটণ-[কন্ত ভথ|পি একনাথের খৈধাচ্যু।ত 

খটল না । অনশেবে লে।কট। নিজের আপরধ 

বঝ:5 পারয়। একনাথের পায়ে পাড় ক্ষন। 

চাষ্ভিল। একন।থ [মই।ক্যে তাহাকে গরুবোধ 

18151 (দয় দিলেন। 

গ/র একব|র কয়েকট। চোর একন।থের 

বঙাতে চুদী করিতে আসয়। তাহ।কে 

দেঁথয়া পণাতয়া যাইতেছিল। একন।খ 

ছুটিগ। [গিয়! তাহাদের থানায় "বলিলেন, 

“-ছা) তোমাদের ক দরক|র অনকে খল, 

আমি দতোছ। খাণি হাতে ফিরিয়। যাটৰে 

কেন?" চোরের] ত।হার পায়ে পড়িয়া ক্ষন 

চ।হিহে লাাগন, কিন্ত একন।থ ত1৬|দিগকে 

ছ।ড়িগেন ন।। বললেন, পয ন। ছে!ক্ 

ছটা গাষ্টয়া যাঈতে হইবে ।” এই ৰলিয়। 

স1511দগকে বাড়ীতে অ।নিয়। থ$য়াইয়।- 

ঈ|৬)1উয় ছাড়ি দিলেন। ও 

০ 



চতুরাশ্রম 
স্স্্প সপ টি শী শিকাটি উনের 

” সংসর কর্শক্ষের |" কিছুনা কিছু কর্ম 

সকলের সঞ্চিত রচিয়াতছ। এটুকু খণ্ডন 
করিবার নু |কইদিনের ভা 2কলকেই 

টুসংসরের (তনয় করিত হয়| তবেএ 

কথ! প্মরণ রখ ভাপ, কন্ম আত্মার পভাব 

হয়, উদ্ভায় 'নবুকর লক্গা। কম্ধ ঘেমন পঙ্ধনের 

করণ, তেমন উঠা সাপকক মুক্তির পগেও 

অগ্সব কিয়া দিতে পাবে স্ৃতঠবাং যাহাতে 

কম্ম ক্ষর ভরা মার এই উদ্দোশ্থেঠ সকলের 

ক কর! 1১৪১ 

এক্টরূপ পিচারে বুঝি, দিন দিন আসক্তি 

বাডুক, এই জন শসে সংসার কাধণার বাবস্থা 

দেওয়া হয় নাত । আস শিয় কাগবার জন্থাই। 

সংসার করা । সকলই 'একজন্মর মানুষ 

নর, সুতরাং সকলেরই কণদকল একরকম 

নর) জন্ম-ঘন্মান্তর সংসার আপতিত ছড়া 

ক।চারও ভয়ত তোগ শেস হুয়া গিয়াছে, 
সস 
মে 
৮4 স্রত1ং বান্যক্াল হইতে তাহার সংসারে 

শাবিক শিরক্ষি আিতে গারে। কাহারও 

উয়ত :৬1ভ1 তর ন16) এখনও জগ্ক!র তোগের 

পিপ!লই গ্রাথপ। ক্িদ্ক একাদন তাহারও 
আলুর শেষ হবে, এই কথা ভ।বিথ। 

পারণামদশখ শব্রকার তাইাগ পক্ষেও সংসারের 

ফোগকে সংহষের ডেোযে বাধিয়! ।দলেন। 

মাঠষের পরিণ।ম ক) 151 আমরা সকলে 

পক্ষে যণার্প 

পাখ শা। 

জানি নল । সুতখাং মানুষের 

কলযাশ কি, "51219 বুঝিতে 

প্রধন্িণণে লি ভাগ লাগে, হি হত 

বলা উঠ[কছ কহ বব কানা লইবে 

ন। শ্রেঃ আর তোসের একট ছন্দ নহসের 

নন্দ সীনাংস। করিভে গাঁদেন এ রত অপ 8৫ 1 ৫০ 

একমারর তিনি, যিনি উভয়ের জনও দর্শন 

করিয়ছেন। আক্সাব স্বন্গপ.ন! জানিলে 

মসুধের যগার্থ কল্য।ণ কি হইবে, তাহ! 

বুঝিতে পার1 যাঁয় না। ছোট ছেলে আপন 

খেয়ালপমত চপিতে পারিলেই খুশী । কিন্ত 
শুভানুপায়ী পিভা-ম।তা তাহাকে তাহ! 

কারতে 'পেননা। তীহারা ছেলের চেগ্গে 

দেশী দেপিম়াহ্ছেন, বেশী বোঝেন) তাই ছেলের 

ধর্থার্য |»তকর বাশস্থাও করিতে পারেন । এক 

ব্যখস্থ! সকণ হানর ছেণের প্রবৃাত্তর অনুকূল 

ইওয়ার সম্ভানন! শ্াত। 

আঞ্মদশী গুঞ্চব পক্ষে এই কগা আরও 

বিশেষ ক্রয় মানহধষের চর 

পারণাম কি, তাহা একমাত্র গুরুই জানেন, 
খবই ভানেন- কেননা চরম পতা তার! 

সাঙ্গ।ৎক।র কবিয়া-ছন। 

৭|টে | 

এহ সভা জ।নিয়। 

মিপার পথে কাহাকেও গধিচাণত কারতে 

প্রবৃত্তি হইবে না । 

একরকম নছে। 

ব।লরাছ, সক্ষগেধ আঅবহ। 

কি্ত তাছ। হইগেও 

পাধ্ণ।মের দিকে চাহিয়া 

করাই উচিত । 

তপনুকুগ ব্যবস্থ! 

মনবাষ্( 

আজ আম চর লক্ষ্য হহতে 

ষঃদুরেই থাক্ষি না কেন, সত্যদশ্শী গুরু 
আমকে সেই।দকেই পরিচ।ণিত করিপেন, 

কদাচ বিপর্ীতখুখে চলিতে ধর্সিবেন ন। | 

নবাণ্ুমুপা আক্ষণ যাতে সহন্জ হয় 

তাহার জঠ্যহ প্রাচীনকাণে বাল্যে গুকুগৃ- 

বাসের বাবস্থ! ছিল। গুঞ্গূহ মঞয্যত্থের 
উপ!ধি বাহন হইগেও সবাই, 

(য মানুষ, 'হপং সকণের পারণত্ি হয এক--- 

«ই সত্যের উপর ভ্রহ্গচর্য্যশিঙগ।র ভিন্ত। 

সংস।গনিবৃস্তি 

চধম পরিণ।ন। 

শঙগুন হহতি। 
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এট জগ্ক এই শিক্ষার মাঝে রকমারী ব্যবস্থা, 

বা ব্যতিচার ছিল না। রাজার ছেলেই 

হউক, মার কাক্ালের ছেলেই হুউক-_ 

সবার জন্তই' এক ব্যবস্থা । শ্বরূপতঃ সবাই 

কি, উচাই বুঝিতে দিতে হইবে; আর চরমে 

কি ভইবে, তাহাও জানাতে ভইবে। অবশ্য 

পকণ। মানুষ যে এক কর্মফল নিয়া জন্ম 

নাই, গুরু যে ভাগ বুঝিতে পারিতেন না, 

তা5| নছে। কিন্তু তাছার শিক্ষার লক্ষ্য 

হইতেছে, কর ও তাহার ফলের জতীত যে 

স্বরূপ মানুষ --সে-ই। শুধু 'একজন্ম লইষ্জা 

যদি কারবার হইত, তা হইলে প্রবৃত্ি- 

অন্ুষ]ণী রকম|পী শিক্ষার বাবস্থা হ্ীয়ে।জন 

হত । কিন্ধু এই শিক্ষার ফল তো শুধু 

একগ্ুলা বাঁপয়ান্ট ফলিবে না-উহা যে 

ওন্ান্ারও লাগ হদনে। ছগরাপ সব্বন্ষে 

একটি! সংঙ্কার উৎপন্ন করা এট শিক্ষা 

উক্ষে। বর্ঠন জংগলের কন্মফলের প্রজাও 

হেতু এইট সংঙ্ক।ব সম্পূর্ণ কার্যকরী না 
কঈলেও গুরু জানেন, উঠা শির ভপন্াং 

উন্নত জন্মগ্রহণের শ্ান্কুণ তইবে। প্রাচীন- 

এঠরূপ ব্যাপক ও গভীব 
ছিল বলিয়াঠ উঠ! ন্যক্তিগত কন্ধবৈচিত্রোর 

উপণ শেী জোর দের নাট। 

|!কাবষ্ট | 1কন্ু কণ্মচ স্বরূপ নচে। স্বরূপ- 

জন দ্বার! কর্মারোধ করাষঈট পুরুষার্থ। এই 

জন্ত বর্পে, শহিত যুদ্ধ করিয়া তাত।কে 

যাঙ্জাতে আয়ত করিতে পারে, সেই উদ্দেত্যেট 

বর্গ বদ গুরু ব্গটারী শিক্ষার্থীব মাঝে শক্ত 

সঞ্চার করিয়। দেন। ইছাই হষ্টল ব্রহ্ম 'ধর্যমূলক 
শিক্ষার মর্ম়। 

এটি শিক্ষা লইয়া সংসারে যাহারা গ্রবেশ 

করিনে, সংসার তাহাদের পন্মে ভোগের 

আম্ঘতন নহে । এই জন্ত সংসারেও কঠোর 

ফলের শিক্ষ। 

কম্মফখ 

চ্তরা শ্রম ৩৩৯ 

ংবমের ব্যবস্থা । সংসারে থাকিয়|ও নিবৃদ্ি- 

পথেব অনুশীলন যে কতখানি প্রয়োজন 

বলিয়া বিবেচিত হুইত, তাহা একট। টা 

দিয়! বুঝ/ইতেছি। ভে।গের মাঝে বাজভোগ 

ধেপ্রষ্ঠ) ইত সকলেই বলি।* প্রাচীন 

আদর্শ অনুযাদী 'এইনরাঙ্গার শীবলঈট কিরূগে 

নিয়ানত্রত হইত, তাগা আলোচনা করা হউক । 

গ্রাথম হঃ রাঁচপুজের মশার শিক্ষা । আৰ 

সকলের সঙ্গে তাকেও গুরুগুক্ে কঠে।র 

ঙ্গচর্ধ। 

করিতে 

ব্রতপালনপুন্দক নেদাদ জধ্যয়ন 

হত । গ্রাথমেক জীবনে এরূপ 

সংগম অভ্াস কর।ইয়া তাঁর পর রাজাকে 

ভে!গের সংস।বে আ!নিননা কেপা হইত । কিন্তু 

এখানেও কি রাজার যণেচ্ছ 'তাগের আঅদকার 

আছে? রাজার কাছে দেশের সমশ্ক ধন 

গেলে 

রাজা যেন সমস্ত জানব ধণরক্ষকক | এ 

হইছে | ধলা অ]সয়। সঞ্চিত 

বিখুল * ভে1গ-সঞ্চরের সঙ্গে গে একটা 

জপবিভাা রাভধশা জুম দ্য/ঞেন- দান। 

বাজার ভোগে অপ্রকার দাস -দাঁণন উহাকে 

কল্পনরু ভইতে হইপে | কর্ন পৈচিজ্ঞাবশতঃ 

সকলের সফংন ভোগসন্জ় ভয়না। আথচ 

ভোঁগসাম্য ঘটুক, মানুষ ইঠা চায়। এট গন্যাই 

পাশ্চাভ্যাদেশের 50901011510) 00010011015) 

প্রভৃতি নৃহন নৃ্ন বাদের হ্্টি। কিন্ত 

পৰল্পর 

কিন্তু ভারঠী। সাবাসিক ব্যাস্থা 50০1011517) 

ইঈচাতেও রেষারেধিই চলিতেছে। 

সমংধান করিয়ছে। 

অপর্যাপ্রভোগে কতাবও গাধিকার নাই। 

মশ্তার [ক আশ্চর্ম। 

ভোগোপকরণ যাহার নিৰট সঞ্চিত ভইয়াছে, 

তাহাকেই "দান-ধর্মা পালন্ড করিতে তবে । 
রাঁজা সর্বাপেক্ষা বড় বিষয়ী-_কানকে কাঙ্গেই | 

সর্ব।পেক্ষ। বড় দ।তাও বটে। দানের 

পত্পান্রব্চ।র রাগাই সকলের ঢেয়ে ভান 
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করিতে পারেন। নুভর|ং সমগ্র জতীয়-. 

সম্পদের সঞ্চয় ও যখাযথ বিতরণ রাঞ্রধন্মী। 
*মানযুক সংঘম অভ্যাস করাইয়া, তাহার 

অন্ুলি চিত ত্যাগর্কা্তকে উদ্ দ্ধ করিয়া, এই যে 
8০0০1511511 ব্যবস্থা, ইঠাতে নিগ্লনের আশঙ্কা, | 

- ভোগে হ181 জাসাক্তি না ভয়, সেই জট 
নাই | ইহা যখাথই মনুষ্য বিকাশের 

'অনুকূল। অতএন ইহ] ধর্। 

তারপর গুরুগৃহছ হইতে রাঙ্গপুর ভ.সয়! 

যখন নিংচ/সনে বগিলেন, তপন গুরুদেবও 

আ.িয়। মগ্রী হইয়। পাশে দতাইলেন। 

যথেচ্ছাচ!রের অবক|শ নট, উচ্চজ্ঘল তোগের 

অবসর নাই। প্থেই ব্রহ্ম শিব গুরু-_ তার 

নির্দেশ অন্ুল।রে গ্রাজাহিতে দ্গীবন উতৎমর্শ 

ক্করিতে ছুটবে । আজকাল ন্ম|মা'দর দেশীর 
ধনিসম্প্রদায়ের যধি এইরূপ এক এক শ!সক 

গুরু খাকিতেন, তাতা হলে দেশের প্রতৃত 

কলাণ ছইত, সন্দেহ ন।ই। | 

তারপর রঞ্জ দেশের সকলের নিকট 

এই 

আহুভ কপ! শুনিয়! অদ্কাল আনর] 

সমস্য মঙলমঙ্গলের জন্য সম্পদ] দায়ী। 

হাসির! উঠিপ; কিন্তু রাজ!র উপর কতখানি 

বিশ্বাম খাকিলে এবং কঠ গুরুতর দ]য়িত্বত।র 

স্ত্ত হইলে এইরূপ দাবী সম্ভণপর, তাছ। 

বিবেচ্য । রাঙ্গ। -যন গ্রজ্শন্তির ঘনপিগ্র ই -- 

অইস্কপালেব তেজে তাহার দেহ গঠিত, 

উহা গ্রাচীন[দগের নিশ্বস। উভার মূলে 
কত বড় আ।ত্সগ্রারের বীজ নিহিত রহিয়।ে, 

তাহ ভাবলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 

তারপর রাঞ্জর পক্ষেও বর্ধক্যে বান- 

প্রন্থের ব্যবস্থ। । বলা হইতে ব।দ্ধক্য পর্য্যন্ত 

আলোচন। ক'রয়। দেখিলম, রাঙার তে|গ্ে 

| 'দ। পাদ পণ (১৭ বর্ষ. ১১শ নংখা" 

অবক|শ কেখাযর়? অথচ রাজা সোগেপ, 

কর'এ আকঠ মঞজ্িত। 
* রাজর রাজা জেড! সংসু্তর যে ব্যস্থা, 

স।ধারণ গুণ শুঁদ্র, সংসানেগ্ সেই 

লাসশ্থা! | কোখারও তোগেষ . স্থান নাই। 

বালে সংষমর বাবস্থা । ান|সঞ্তি আজ ভাল 

ন। লাগলেও, শাস্ত্রের অন্ুশসনে সত 

বি একট! জোট 
সবশেষ ভউয়া বাইন) নাত ভইচলে লা 

অভ্যাস করতে ভইবে। 

বজানতে পা1রঙাস, আহ], নেচারীয় ভোগে 

টিউয়] হইছে দাঙ-_ 

আর. তে। ভাঙার ভোগের ম্বযোগ মিলিখে 

না। আমাদের ধর জল্মান্তর স্বীকার কে, 

ছৃতর।ং শুধু 'একটা জন্ম ধরিয়া এখানে 

কে।নও নাসন্ত। করা হয়না । ছুঈ্ট-চার গত 

জান।সৃক্ত তিক লার্গনে পারে, কিন্ত উদ্ধ 

সংহ্ক(র লঞ্চরের সঙ্জে সে আ।মন্তির রস 

মরির] আগিলে জনুন্তরে হাই ভাল 

লাগিনে, এই পৃষ্টিতই তরাবৃত্তি সত্বেও ভিন 

নিবুত্তর় ব্যবস্থা | অন্যন্য ধর্ম জঙ্মানর স্বীকার 

করে ন। বলিয়। জন]সান্র তাবট! এত সঙ্জে 

গ্রছণ কারে পারে না, বরং জেগে 

একমাত্র নুষোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার 

আশঙ্ক।য় উহা! তাদের নিকট আত্মপীড়ন 

বলিয়া মনে হযর়। ছুঃপের শিষম, ব্তীমান 

কুশিক্ষাগ্রাভাবে ছিলুর আাদনও এই ভাবটা 
ক্রমশঃ গ্রাবেশ করিতেছে। উই পাশ্চ।ত্ত্য- 

পিপাসা রভিয়।ছে, 

শক্ষ।র বিষম ফল। 

ংস/রধপ্ম উদ্ধপনের পর লানগ্রস্থের 

বাবস্ত।, ক্ানসন্তির উট প্রকৃষ্ট পরিচয় 

ঝ।লো সংযম আভান্য ৫ইমাছে কি লা, যৌবনে 

গাহৃস্থ্য ধর্ম যথাযথ গ্রতিপ।পিত হুটরার্টে 

কিনা, বাঞ্ধক্যে তাহারই পনীক্ষ!। আর্চ 
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কল অনেক স্কলেট দেখ! যায়, সংসারে যুবক 

ওবদ্ধেষ মাঝে মত গু ব্যনতারের সমন 

লাউ । বছ মংনারে ই৪।ই অশাাস্তর একমাত্র 

জেড । পিতা] বৃদ্ধ ৪ইর।ছেন, কিন্তু সংসারের 

মমতা! কাটাঠতে পারিতেছেন না। কল্মগ'ম 

যুপক পুন সংসারের ছার স্কন্ধে কাইয়।ছে__ | 

আঅ।য্মশ স্তনে ভাতার পূর্ণ বিশ্বাস, বৃদ্ধের কথ! 

মত চলিতে সে রনী ময় । বুদ্ধও কথ। বলিতে 

ছ/ড়নেন না যুকঞ- কেন কথ গুনিনে 

না। অবশেষে বৃদ্ধ রাগ করিয়। কথিযুগের 

দোষ (দিবেন, যুবক বৃদ্ধকে উপেক্ষার জ।লি 

হাসির! উড়াইয়। দিবে। বৃদ্ধ ও যুপ”কর মাঝে 

একট প্রুকর সম্বন্ধ বাস্তবিক বড়ট মর্দন্তিক। 

অমর! বলি ইহ1 বৃদ্ধের কৃতকর্পের ফল। 

(বাঁণনে হ্বয়ং অন[সাক্ক অভা(স করেন নই 

এনং [নঙ্গ সন্তানকে ও সংবম পিক্ষা দেন নাই 

_ আজ গ্র।য়শ্চিন্ত 

হইতেছে । আর শ্ীযুপক আজ হ!সিতেছে' 

বট, ক্ষিন্ত এক [দন তাগারও ঠিক 'এই বুদ্ধের 

স্পা জইনে। আমাদের সংসারে এ অশাস্ি- 

রই পুনপারুত্ত চলিতেে । 

ধনে জআশক্তির উপর শিশ্বাস 

খ।কিনে, ঠা শাাবিক। এঠ বিশ্বাস 

ন। খারঁকিলে ফোন কান্জ করা সম্তপগর হয় 

না। যুপক সর্ববর্দ।ই সংসারের উজ্জল দিকট! 

দোশছে পায় ॥ বিভী:যকাকে হ।সিয়। উড়া- 

উয়। দেওয়া তাহার শ্বতাব। উহা গ্রাণ- 

শতৃরষ্ট বিকাশ। ইঙ্গাকে বাধা দিতে গেলে 

ফল নাল ভয় না। কিন্ত যাঙাতে এই গ্রাণ- 

শ্তির স্কুরণের সে সঙ্গে শদ্ধারও লংমিশ্রগ 

হয়, তাছার প্যস্থ। করা প্রকোগন। এন্ট 

শ্দ্ধ।র নী সাক্যে ঝোপণ কবিতে হয়। সংযম 

ভিন্ন অন্ধ দীড়।তেউ পারে না । অসংযহ 

ভোৌগলোলুপ চিত্ত কোনও দিষরেই শ্রদ্ধা- 

সম্পন্ন হততে পারে গা ইহা একেবারে 

জক।ট্য সঠ)। স্বমং আদশ হুইয়! বালাক!ল 

তা€ারছ করতে 

চতুর শ্রম 0১৭ ্ধ--১১শ সংখা? 

হস্টতে স্তনকে সংহহ শিক্ষা দিলে গুরুগনের 

শ্রুতি আন্ধার উদ্মেষ আগন। হইছে ছয়। বালক 

সংঘঙ্ককে সরল বিশ্বাসে হাট! সম্মানের, চোখে 

দেখিন্তে পারে, পরিণত ব্রগ্ক তত পায়ে ন! 

বাল্যকাল ভ্টতেই পিতামাতা সংঘনের আদর্শ 

হইয়। সম্তনকে সংঘম শিক্ষা দিতে পারিলে। 

বার্ধাকো জনায়সেট সম্থানের শ্রষ্ধাতক্ির 

অধক।রী চষ্টবেন। যুবক পুত্রের ঘৌবনে|ভিভ 

কর্ধে।দ্ু'সের সহিত যদি শ্রদ্ধাত।ভুর 

মধুর সাম্মলন জয়, তাহা ছটলে বৃদ্ধ পিভাঙাতা 

ঘনয়।সেট সংদারের ভার তাহার উপর: 

ছাতিয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সংদদ 

অতান্ত থাকার সংসারের মায়! কাটানে। 

তাহাঙ্গের পক্ষে যেষন সহজ হইবে, তাত 

দিগকে অনাসক্ত জানিয়া শ্রদ্ধ।সম্পন্ন যু*ক 

পুর্রও তাঠ।দিগের কিতোপদেশ আহও 

ভাধিকতর আকৃষ্ট হইবে | একমাত্র সর্বব।বস্থায় 

সংযম ভাসের ছর। প্রকৃত নিয়মেই লংসার 

সুখের নিদ।ন হুইতে প|রে। 

£পর অন।সক্তির সংস্কার দৃঢ় 
করিবার জন্ত প্রাচানক!লে চতুর্থাশ্রম বাঁ 

সরাসগ্রহণের বাবস্থা চিল। মানব ভীবনের 

ইহাই লক্ষ্য । স'সারে কিছু চিরদিন পাকিতে, 

পারিবে না । একদিন বিদায় লইতে হইলে । 

স্থতরাং জানিয়! শুনিয়া আগে হইতে তাহার 

জন্য যে ঠৈরী থা.কতে পাবে, তাহার আব 

কোনও অবস্থাতেই কষ্ট পাতে হয় না। 

গ্রকৃতির নিয়মানুযায়ী সংসার ত্যাগের 

পরওয়ানা একদিন আগিবেই। তবে সোদন 

রঙ্গমঞ্চ ভইতে গলাধাকা। খাইয়। বিদায় লইব 

কেন? জাপন ইচ্ছায় জ]নিয়। শুনিয়া বিদায় 
লব। গ্ররুতির রহল্য জানিয় তদগুযাগী 

নিঙ্গকে পরিচালিত কাঁরতে পারাই যথার্থ 

রুতিত্ব । ইহাতে প্র।কুতিক বানস্থ।ও অবাছত 

থকে, নিজের স্ব।তন্ত্রাও অক্ষুপ্ন থাকে । উহাই 

জানীর লক্ষণ। ক্াানিয়া শুনিয়া সংসার 

করিব-_-উ৪1 গৃতস্থমাতে,রই লক্ষ্য €ওয়। উচিত 

বসি 



ভাবের অস্কুর 

তআবাম্ণা হয 
গু ৫ 

র্ পঞ্চম ভাবাঙ্চুর আশাবন্ধ। শ্রীমৎ কবিরাজ 
গোস্বামী তাহার লক্ষণ বলিতেছেন-__“কৃঝঃ 

কূপ! করিবেন, দৃঢ় করি মানে।” 

ভগবান আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, 

' কথ। বলিনার যোগাত! সহজেলাত হয় 

না। কথাটীর মাঝে দরষ্টটী তাব আছে-__ 

এক লুদৃঢ আত্মপ্রত।য়। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ 

ইষ্ট.নর্ভর 2: আপাঙ্দুষঙিতে ছুয়ের মাঝে 

যেন |বগোধ আছে বালয়। মন হয়, ক্ত 

গ[ধনগাবনের রহন্ত পর্যালোচনা কংধলে এই 

ভ্রান্তি দূর হই] যায়। যপার্থ আত্বাপ্রভায় 

অথ যদাঁধু :8৮5তা যে ছ বসত, াহা 

মদের অচভবে আসে নাঃ ৩1? শুধু ছটা 

শবধের আহিধযানক অথ ধারয়। আমণ। 

উভ্তজ্লেপ মাঝে 'পাসাপেল কল্পনা কৰিয় থাকি | 

1কন্তু চি তপু -খব কয়টি ৮1৭ 1৭ 

উল? কতা ৬১5১ সাপক্চহার ন শাহর 

স্মতেক ত ক্রন্তি শুক 11 শী কীনা [0 

নলের পাংঝতে বব গনিশ কা।নগে 

কঠোছে সহমশ্রণ কিক সন্তবপণ হদুণ | 
নক্কীত ক্ষোশ বাহার চিত্তকে বিচলিত 

করিতে গারে না (ক্ষান্তি)১ যাহার একনিষ্ঠ 

হষ্টসাধ্ন: লৈরবচ্ছিন। (অবার্থকালছ), বিষয় 
পসদজে 'ম৭ দু (ঠ৮17য। ব1পয1ছন 

(বিরক্ষি ), ত1৬।র মাং যে মহৎ বীর্যের 

'আবিভাব হহবে, উহা অযৌক্তক নহে। 

[কন্ধ এ বীধ্য কঠিন ছ্বদয়কে আবার লিগ 

কাঁরয়াছে__মানশুন্ততা । যিনি একাধারে 

নহাশাক্তশালী অথচ. .লেশমাত্র অভিমানশৃন্ত। 

কোমলে কঠোরে সমন্বয় তাঁহার মাঝেই সম্ভব 
এমন বীরতক্তট বলিতে পারেন--“কৃষ্ কৃপা 

কারবেন, দৃঢ় করি মানে ।” 

এই শ্দৃচ করি বান!” স্পর্ধা নয়__. 
বিশ্বাম। তাবুক আত্মশক্তির ম্পন্ধায় প্রমত্ত 

ভইরা বলিতেছেন না যে, পকষত কৃপা 

করিবেন” ) তাহা হইলে কপার গ্রসঙ্গ উত্থাপন 

করাই অসমীচীন হইত। তাভছার নিজের 

কোনও কৃতিত্বাভিমান নাই বলিক্াই [নি 

বলিতেছেন, আমি কপার তিথারী-_তুঙি 

দঃ] করিয়! নিজগুণে আমাকে টানিয়া লও । 
এইটুকু হুষ্টল তাহার ভাঁবুকতা--তাহার 

মাধুর্ধ। | এঠ দিক হুইতে [বচার করিলে 

ঘোথ, ভাবুকেয় চিত অতি সুকুমাব, আত 

বিহ্বল। কিন্তু এতার্দনের সাধনাঞ্জিত শাঁও 

(তে: তাহার মাঝে সঞ্চিত রহিয়াছে" 

দাপ্ত9- 5 ধর মাঝে ফুটিয়া উঠিবে। 
মেই সঞ্চিত সাধনবাধ্য বিশ্বাসের আকারে, 

ঢু শাস্সপ্রতায়ের আকারে ফুটিরা 

ডঠিয।ছে । , এই বীধ্য মাধুধো লিদ্ধ হইয়াত 
আশার গ্াকামল রাগে ভাবুকের চিত্ত রাঙাঠগা 

তুলিয়াছে। 

দু 

চকে বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া 
ভগবঝনে বিলান করিয়া রাখতে * পারিলে 

তবে না তাহার সাছত আমদের সত্য সম্বন্ধে 

পরচয় পাহব। স্দয়!ল, আমার শক্তিতে 

তোম!কে পাইব না| তোম|র শক্তিতে আনার 

ট।ণিয়৷ লও”---এই চরম নির্ভরের কথ! তিনিই 
বাশতে পারেন, যিনি শাস্তর পরচালনা' 

করিয়া তাহার £মুল্য নিক্কার করিতে 



ক্ষন্ধন ১৩৩১ ] 

পারিয়াছেন। ভগবানের শক্তিতেই সব 

হইতেছে--এ কথা আভিমান ন। গেলে বলা 
চলেনা । আর অভিমান তাড়ানে! কি 

কাপুদষের কর্ম? মনে কোনও অরতনান 

রাখিব না, এ কথা! কি মুখে ৰল। চলে? যত 

সাবধান হও ন। কেন, একটু শক্তির পারচাপন। 

করিতে দেখিবে, কোথা হইতে “আম” 

আম! কর্ত। সাজি! বাসয়ছে। 

সাধনপথের অন্ত ৰাধ। আগ দূর 

কি?--আ'ষ বে আমর ক|ছে 

ম$াজগাল। এক আমিত্বের জঞ্জাণ দূর করতে 

|গগাঁচ ষপার্থ সাধনসমরের আরস্ত হয । আও 

এই সংগ্রাম হইতে চিন্ত দন দিন দতাভাবে 

পগিপুর্ণ ম্বীধোর আধ!গ হইতে প।কে.। 

চক্তণরোধ করিবাধ দীধ্ সাঞত হইনে 

তখন বল খাটতে পারে, 

তথন 

কারন 

এক 

এসং তখন 

কর(রলকবৎ বুধঝাও বার যে এত্ত আমার" 

নয় -শ।ক তারঠ। তখন শুগণানের নে 

জাবের মভ) পল্পক |নর।পঙ হয়__ভগবভ 

যথার্থ হর়। এইপ্দপ নিরাভমান তেঞবা 

ভাবখুকের নির্ভর আ।শাবন্ধ। 

“তেম।কে পাইবই--এ তে! আশ! নয় 

শুধু-এষে আবদর। আপনজনের উপর 

জে।র ন। পাকিলে ক আবদর কর! চলে? 

এখনও তাকে পাই নাই, কিন্ত পাইবহ-_ 

এমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মুলে প্রচণ্ড তেজ 

খাক। চাই। আর সেক তেজই সাধককে 

স।ধন।র পথে ঠেলিয়া লইয়া! যায়। ভাবুকের 

আশব্ধ ৩1 শুধু |নফম্মার বুল নয়_সে 

যে কর্মী স।ধকের প্রচণ্ড কন্ধপ্রেরণ!। 

চিণডে বসন্ত-(নকুঞ্ধে কোকিলের ,পঞ্চমস্বর 

. ধালিয়। উঠিগাছে_বুঝি এইবার মাধব 

জরসবে। লে য আাসিসেই, তাহাতে আর 

াবের অহ্ুর রে ৩৪৩. 

সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার কি আয়োজন 
অ]ছে-কি দিয় আমি তাভাকে বরণ 

করিব? প্রেমের প্রথম পুলকশিহরণে 

সমস্তজীবন থর্থর্ করিম! কপি! উঠিপাছে -.. 

কেথায় আমার ভূষণ, “কাথ।য আমার 

সজ্জা? একি নিষামৃত রসারনে সমস্ত হা? 

আবেণে অসন্থৃত* হহয়। পাড়ণ-আ।মাকে 
ভে। অর কোথায়ও খুসি পাহতেোছ 

না। এত অস্ত মিলনের নিদারুণ লঙ্জ। 

ব।চিপ ৮--এভ হইতে কি কার॥। তে। 

পাশার মোহন শ্বগ। 

এহ আপ|গ গেধনায়,। অনথ পুপকে 

ভঃনং পড়ত হঃমা 
একদিন ব।পযছেন 

১ল। ৭ (91স্না 

প ঠ্াম শ্র।পা।রতগুর,প বং খোগোহখব। 

বো 

জ্ঞাপস্ব। শুঁভকণ্ম বা (ক৮11 সঙ্জ!!তৎ- 

5 1স্তি বা) 

হানথধস।ণত স্ব ভিখাচ্ছেগ্তসুথা 

সা 

হে গে।পীণনণল্পত |! ব)খয়তে, হ1 ২1 

_মাশৈৰ মাম্! 

_ আমার শ্রম নাহ, শ্রণণা।? নখাবধ 

ভাক্ত নাই যেগ, জ1৮, বৈষ্টণ|চার ৭! 

বিন্দুমাত্র সংক্ম্মের সঞ্চয়ও শাই। এমন 

কিজাতি গৌগবও আম।প নাই। কিন্তু 

অমি জান, খাংর কিছুহ থাকে না, তুমিহ 

তাথাকে বেশা আপন ঞ বয় লও । হাহ 

হে গ।পীগনবল্লভ) তি.স।এহ আল।দথ ১1%। 

আম বসিয়া আছ । এসর্ত ত ৯ "ই 

হায়। হায়, [58 ।%৭ 

বে আমারই মন্্ পীর 

50৮ 9071%5 খ তা 
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কী 

তন্তু হঞ্চতী| 
এট পর্য্যস্ত যে ভাবাছুব গমহের আলোচনা 

হটল, লাধকজীবনে ত।হাদিগের মনন কর 

চলে, শ্ুতরাং তাহাদিগকে সাধ্যসাধন।র 

সীমার জন্তর্গভ বলয়। ধরিয়া লওর। যাতে 
পরয়ে। অর্থৎ* ইকচদের আদ 

করি! সেই আদর্শের অ।চরণ ও মনন 

করিয়! জীবনে ইছা।দগকে ফুটাইয়া ভোলা 

যইডে পারে। কিন্তু 'সাধনলীবনে' অগ্রসর 

হলে এমন একট। সংযেগন্থলে আমর। 

পৌছাই, যেখান হইতে আর নিলের 

চেষ্টার সাধনস।মগ্্ী সঞ্চয় করিতে হয় না 

বহার পর যাহা হইবার, তাহ! আপন! 

হতেই হইতে থাকে এবং সাধ্যাভিমুখী 

গতিবেগ ভ্রমশঃই বাড়িতে থাকে । গাকত 

জগৎ হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিলে এই 
বিষ্রটা মুপরিস্ছুট হুটৰে। 

প্ররুতঙ্গতে .একট। নিম আছে, 

প্রতেক বস্ত প্রত্যেককে আকর্ষণ কারয়৷ 

খ|কে। ছুট্টী [পণ্ড সন্িছিত ৪ইলে, যেটা 
বড, তাহার আকর্ষণে ছেটটী বড়র দিকে 

ছুটি আ.সবে। একইরূপে পৃথবীর আকর্ষণে 
আমর] ইহার সূ্গ হুক্ত হইয়া রহ্য়াছি। 
এক্ষণে পৃথিবী হুহতে দুযে অবস্থিত অপর 
একটী বুৎ পিগ্ের দিকে যর্ণি একটা 
1কছু ছুঁড়িয়। দেওয়া যার, তাহ! হইলে 
গ্রখমতঃ পার্থিব আকর্ষণে।তাহার গতি বাত 

হুষ্টবে স্তর]; প্রাকৃসঞ্চারত গ।তবেগে 

পৃাথনীর অ।কর্ষণকে ৰলপৃর্ববক অতিক্রম করিয়া 

ত।হ|কে লক্ষ্যপথের দিকে ছগ্রদর হুঃতে 

হইবে। জুতরাং এই আগ্রগমনকে প্রাকৃ- 

সঞ্চরিত :গতিবেগের কণস্বরূপ বল! যাঠতে 

পান্ে। কিন্তু বস্তটী যখন পৃথিবীর অ| কর্ণের 
লীমা ছাড়াইয়া লক্ষীতৃত্ত শ:)র আকর্ষণ 

ঈাধাদপণ .. 

ধারণ। . 

১১শ সাক. 

. সীমা গিয়া পডডিবে, তখন তাচ্র মলীতৃত 
গতিবেগ ক্রমশঃ বর্ধিত হওয়।য় সে জশামাসে 

এনং অতি দ্রুত লক্ষ্যঙ্থলে পৌঞাতবে। 

সংস।রের আকর্ষণ ও তগব!নের জকর্ষ-ণর 

তব গড়ির। বআমাদিগের এ দশ ৫র। 

এদককার আকর্ষণ যঙ্াদন এাবল সাকে, 

তঙদিনই সাধা-স।ধন!র পেগ অনুস্তব কার। 

কিন্তু এগনক্ণার, গণ্ভী পার ৪ই॥া গেলে পর 
গনককার অ।কবণ বখমন প্রবল চয়, খন 

দেখি, সাধন কার (ক? পেখে অসাধনের 

ধন__সে যে ্ 
ব্রক্ম।গুা।দ পরবাস, ভাহ। যে শ্বকপগণ 

ত| সবার বলে স্বরে মন; 

পরতিরত। শিরোষাণ যায়ে কহে বোপানী 

এ|কবষয়ে সেত লক্্ীগণ 1 

| ১৭শ বর্ধ - 

সাধন করির়। সাধক তখন এগ সারসঞ্জা 

বুঝিতে পারেন ষেত!ঠাকে সংধন কারা 

পাওয়া বার না) তিন সাধনে ঢষ্লরভি জরা 
আনাধনে মুলভ। সাধন মারামংত্র ভান 

তে! মায়র বণীতৃত নঙেন ; একম।জ জম/|য়ক 

ভানুধাগেরই তান বশ। আর সেভ অগগাগ 

সাধকের মাঝে সঞ্চিত কারর। [দা তানত 

তাহ।কে আপনার পানে অকধণ কর 

অ|নিতেছেন। তাই তিন মন্থমন্মণ শ্রীকক, 

তাই “তা রূপের এককণ, ডুধাহ স৭. 

ত্রিতুবন, সর্ব প্রণী করে আকবর্ণ।” 

এই আকর্ষণ সহজ। ইহাকে ধাৰণ! 

করাই জীবের পঃম পুরুযর্থ। এই সেংসার 

ষেন আনবর্ের মত--এখানে লেনের গত 

উতয় দিক হইতে তাড়িত হইয়া কেবল 

ঘুরাঠয়!ই মারিতেছে। আ্াণপণ শক্তিবলে 
একবার এই অববর্ত হইতে উন্বাণ ৯+য়। 

সহজের শ্রেতে গা ঢায়া দেওয়া ম।নখ-, 
জীনের ক'ময। উইকে এ* সঙ্গ জ।কর্ষংব রী 



কান, ১৬৩১ ] 

স্বস্তঃসিদ্ধ বলিয়াই শ্রীমপ্তাগবত বলিতেছেন-- 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থা অপুযরুক্রমে । 
কুক্ত্তযটৈতৃকী* ভ[কমিখভূতগুণো! হরিঃ 
যে মুনিরী আত্মারাম, অবিস্তাগ্রস্থিহীন, 

হারা ও উরক্রম শ্রীহরিতে অহৈতূকী ভক্তি 

ফগিয়া খাকেন-_ভ্রীহরির এমনই গুপ। এই 

জচিস্তা মনোছরণ গুণ আছে বলিগাই তো 

ভিনি গীকরি। 

এট আকর্ষণের তীব উন্মাদনা! হ্খন 

অন্দরে পশিয়! মর্দের গ্রন্থিগুলিতে টান দেয়, 

স্তখন বে তীব্রমধুর আনন্দবেদনায় মর্ম 

কণ্টকিভ ভয়! উঠে, ভাা অন্ুতব ছড়া 
কে বঝাঠবে ? এই উৎকণ্ঠা আবেগ এক , 
দিম ভ্রীমন্মহ প্রভুর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। 
প্রেমিকশিরোমণি বিষমঙ্গলের কণ্ঠে ক 
বিলাইয়। মত্ত কুররীর করুণনুরে মহা ভু 

ফুকা;রয়া উঠিলেন-_ 

জমুভ্তধন্তানি ছিনাস্তরা পি 

ভরে ত্দালোকনমক্তরেপ-- 

অনাথবদ্ধে। করুণৈক সঙ্গে! 

ক হস্ত হাহস্ত কথং লয়মি। 

.পত্ো।মাণ দর্শন বিনে, অধন্ত এই রাত্রিদিনে, 
এই কাল না ঝায় কাটন। 

ভূমি জপাথের বন্ধু। অপার করুণ দিল্ধু 

কৃপা করি দেহ দরশন।” 

উঠিল গুণ চাপল, মন হষ্টল চঞ্চল, 
ভাবের গতি বুখন না যায়। 

*্জবর্শপনে পোড়ে ষন, কেমনে পাব দরশশ” 

কলফঠ1 পুছেন উপার ॥ 

সটজশখং ব্রিতৃবনঢুভ!ম তাবেছি 

+ নঙ্চাধ সব ঝা নয় পাধিগমাম্। 

ভবেরজুর | ৰ ৬৪৫ 

তৎ কিং কয়োমি বিরলং সুয়লীবিলাসি 

মুখধং মুখাঘুজমুদী!ক্ষতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ 

"তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল, 
এই ছুই তুমি আমি জানি। 

কাহা!.করে। কাছা যাও,, ৪. 

_... কোনোপারে সোম] পাও, 
ভাহ! মোয়ে "কহুত আপনি» 

ছে দেব হে দরিত জে তৃবনৈকবন্ধো 

তে কৃষ্ণ চে চপল ছে করুণৈকসিন্ধে! | 

ছে নাথ ছে রমণহে নয়নাতিরাষ 

হ| ভা কদ| গু ভবিতাসি পদং দৃশোর্শে ॥ 

তুমি দেব ক্রীড়ার, ভবনের নী বত 

যাই কর অতীষই ক্রীড়ন। 

তুমি আমার দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিন, 
মোর ভাগ্যে কেনে আগমন ॥ , 

খভুবনের - নারীগণ, সব কর আকষণ, 

বাই কর সব সমাধান। 
ভূবি কষণ চিন্ত হর, এঁছে কোন পা, 

তোমারে বাকেনাকরেমনান॥ 

তোমার চপলষতি, ন। হয় একর স্থিতি, 

ভাতে তোমার নাহি কোন দোষ। 

তুমি তে! করুণা দ্ধ, আসগার' গ্রাণের বন্ধু, 

তোম।র মে।র নাতি কতু রে।য। 

তুমি নাথ ব্রপ্প্র।ণ, অজ্র্জের কর পরিস্রাণ, 

বছুকার্ষে নাহি 'বকাশ। 

তুমি আমার রমণ, হুখ দিতে আগমন, 
এ তোমর বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥ 

মের বাঁকা নিন্৷। জানি, 

রুষ ছাড়ি গেল! জানি, 

স্তন মোর এ স্ততিবচন। 

নয়নের আতরান।  গতুমি ফোর ধনজাণ 

কহ! হা পুনঃ দ্েেফ দরশন ॥” 

৭83 



শান্ত উপাসীত 
সস অর দি সর 

এ 

ই প্রশান্তি__“বৃক্ উব জবধঃ* একটী ভাব। 

চিন্ত যত প্রশান্ত হবে, ততই তার পতি 

যাডবে। ৮ 
স্বভাবতঃ প্রশান্তি অ|মাদের মনে আগে 

ন!-সতোর জ্য দশগনের সঙ্গে আনর। 

রেষারেধি করেই চলতে চাই । 'আমণা এন 

হিসানী হয়ে পাড় যে, বিন।মুল্যে একটু 

অ।ঘার্ত 'আমর। সহা করতে চাই না। যিশ্ু- 

খৃষ্টেৎ জীবনে কি কম বড আঘাত এ:সছিল? 

তিনি তো নীররে তার 
চেষ্টা মাত্র নাকরে দ্দীবন !বসঞ্জন |দয়ে 
গিয়েছেন । কেননা সতাকে অন্তরে তান 

বারের চেয়ে মহ|ন্ বলে উপলব্ধ করেছিলেন, 

ত।ই দেহ 'বা বারের গ্রাণষ্ঠা তার কাছে 

ভূচ্ছ মনে হয়েছিল। উদাবতা তর স্বভাবে 

নিহিত ছিল, তাই ত| এমন নীবব ! কিন্তু 

অ(মর। একট! কিছুকে শ্বতাবে গাতিঠিত ন| 

করতেই বাষ্টরে তাকে কে দেপল না দেখল, 

(সভার জন্য বান্ত হয়ে পড়ি, তাই আমাদের 
উদান্বতার কোপাহুল বেশী_-অন্তরে আদম 

গ্রতিষ্ঠ হে গিয়ে বাইরে আমরা "অহং*, 

এর প্রাতষ্ঠা করে ফেলি। 

*॥ পারিপ|শ্বিক প্রতিকূল হয়ে উঠলে তার 
'পরদ্ধ চলর বলে নে যে একটা উত্তেজনা 

এল, ইউকে অনেক সময়ে তেজ-বীর্বা 

একই মনে ভওয়।টা যৌক্তিক 

০ 

বশ তন ঠম। 

| এবুপ বলব, শক্তির চরম বিকাশ এই 
2802) এ মনে কর।টা 9 ভুল। সংখনে 

প্রাণষ্ঠ' 1 ইওদা পর্যযস্থ শক্তির পুর্ণ |বকাশ 

বৰ. ৮1। এ উত্তেজনা মানেও আশ 
চর 

৬ 

গ্রৃতিক্রয়র, 

আছে ক. এই তেজকীর্ধ্য 

উত্তেজন|র ম।ঝে যদি মনকে" আরও গভার 
ভা? জঙবুদী কব। যায়, তাতে গ্রাংণে আরও 
শক্তি পাওয়া যায়| উত্তেজন।র মাঝে যত ঝড় 
শক্তি পেয়েছি, এর চেয়ে খড় শাক্ত ভিহয়ে 

পেতে পারি,এই উত্তাল তরঙ্গের মত 

পীর্ষে।ন।দনাকে য'দ সংযত কার । 

বাহা হান্দরয়ানতভ় তছে সুগ আ। ছু. সে 5৭ 

পরিণ|শী। ধর্মের গন্য ন] সাধ জন্য নে 
উত্তেগনা, তাতেও সখ আ।ছ বট কিন্ত "স 
স্বখ্ড পরণামী। হয়ত মনে চারে, «এ স্ণও 

তো তারি আনন্দের একটী রূপ। মুল সেই 
একঠ আননদ--কোধ|ও তার স্থূল প্রচ।শ, 
কোণ।ও তাধ শুঙ্গ 

ছাড়ব (কন ?” 

গ্কাশ-- এদব্ত ন! 

কিন্ধু ছাড়তে '.হা বল! হচ্ছে না €দেখ 

চরম মনে কবে লিপ্ত হত নিংষপ করা ভচ্ছে। 

ম|নষ একটা [ঞছু চায়, যা চিরদেন থাকপে। 
আন|র দুদিনের সন ছেন্ডে দিয়ে চিরদিনের 
একট! কিছু পাবার জন্য হাত প। গুটিয়ে বসে 
থাকলেও তার চলবে না। তাঁকে সবই 
করতে হবে, সব তার মাঝে আসনে তবে 
কথা হচ্ছে, তাতে নিপিপ্ত থক।। জগৎ 
মিথা। বলে উড়িয়ে দিলেই,তে| ত/ম।দের,সৰ 
মিটে যাচ্ছে না। দুদিনের খা তাও থ|কবে, 
হয়ত হ,ধন।পরে, তার রূপ. পরিনর্তন ঘটবে 
মাত্র আর যা।চরদিলের ত| তে। আভেই। 
এন হুটে।র মাঝে একটা সামগ্জহ্ত করে মানুষকে 
চল্ছে হবে_-তাই হল গ্রকৃত পথ । চিঞ্দ:নর 
ধি'ন, তকে জেনে ছু'বিনের বস্তর মঝে 
অনাসত্ত চয়ে চলতে হণে। ক্ষুদ্র কু শাক্তর 
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'বিকঃশ বা উচত্ত্নাগুরিকে দাবিয়ে রেখে 
ক্রমশঃ সেই মহাশক্তিকে অস্থরে পাবার 
চেষ্টা করতে হবে। হৃ'দনের বস্তুকে যথ।সম্ভব 

কেটেছেঁটে ঞল।র নম সংঘম-_লংঘমে সমগ্ত 

উত্তেগন।' শাস্ত*হলে ক্রমশঃ সেই নির্বিকার 

মহাশরক্তির সাক্ষাৎ মিলে। 

বাইরের তৃপ্ডিকে যদি ছাড়িয়ে যেতে 

: পাথর, তবে দেখবে, এমন এক্ট! তৃপ্তি পেয়েছ, 

যা বর ভিতর সমন্তকে জড়িয়ে। প্রথমে 

উ-স্তঙ্না উন্ম|দনায় যে সুখ পেমপেছলে, তার 
ম।ঝেও স্তব্ধ হয়ে যাও-__দেখ বে, এই অসীম 

নিঃনবত'র পরপার হতে এমন একট। শক্তি 

তোমার মাঝে এসেছে, যা মমুদ্রর মত প্রশান্ত, 
মেরুর মত ভটল, অথচ চন্দ্রাক্রণের মত 

নিগ্ধ ও সুগ্রক।শ। উত্তেগনার শক্তি সীম, 

[*স% সংযনেখ পরপারে এই যে প্রশান্তি, এর 

শক্তি অনীম । গ্রণ।£ সমুদ্রণ ম।ঝে যেমন 

“ক্র অংছ ক রদ আছ পোঝ। যায় না, 

€*মনি এই প্রণ। স্তর ম।ঝে কাগায় তামার 

বাহা মুগ, (ক!থায় অগান্দ্রয় সুখ, 

[কিছুই “বানা যা না-মণম 'এক।কাব হয়ে 

'এক এর্বংণহ গপ্তবে আগ্রুত 

কর । 

|কন্ছ এ।ক এক দনব সাধন ? পপাওয়। 

হণ 

ন১।গর্তীকে 

বাধা ১141055.6 পেত ফলা পাছে 

পলে নামষে ।না'সষে এব আগ) সাধনা ০ল্গে - 

দান পাত পালে তক পাণ। এই গল 

“পাস ছি” বলা ১ পায় পর, 

সেও খল্তে গারে না। দন থেকে পওয়। 
104 

যায বলে, গেনোছ_ নন থকে পাওয়। 

গুরু ভহমছ। পণ পলে পাওয়া এবং প।ওয়র 

চষ্।5 গাধন | দেশ এএং কালকে ন।ধন। 

যত বপপ্ত কর্.ত পপবে-সাঞ্চও তত স্থমী 

হবে । একটা |কছ করে ফেেল্ধ মনে করাই 

শান্ত উপদিত রর ৬৪৭ 

মোহ--আয় সমস্ত কিছুতে অন[সজ হওয়াই 
মুক্তি । মোহকে মিথ্য। বলে নাকচ করে দে৫”| 
যায় ন1--অনাসত্ত হয়ে কার্য করলে অন্থরে; 

মেভ্ বা বন্ধন মুক্তি বা শ। ছিপ . 
ওঠে। অস্ত্রের যেকোনও ক্রিগ্নয় ১ পহ. 
হতে 'জবাব না দিলে এই চিরগ্রশারস্তকে 
অন্থুভব করা যায়। আট প্রশান্তিই একমাত্র 

সতা। প্রশান্তিকে দেশ ক।লের অতীত বলে 

জানা জ্ঞাণ, আবার সনগ্র দেশ কালের মাঝে 

পাওয়। প্রেম। 

পাইরের যাকিছু আসম্বক, হোক নাত 
গ্ররতিকূল নিজের শাস্তি হারিয়ে তার 
প্রতহীকার কারান! ) হোক না তা অনুকূল _ 
অনাদান্তৃব আণনা হা|রয়ে ত!তে মঞ্জে যেও 

ন!। 

তুমি একভাবে রাখ। যম! সন্ধ্দা একক, 

সর্বপ্যপ্ত ও নিধবচ্ছিন্ন, সেঈ সত্যকে অথগ্ড 
আণন্দের সঙ্গে সর্ববন্থায় অন্থভব করে তবে 
ত্মি কাগজে হাত দাও। কুগ্রবৃত্তির ।ড়ন। 
অ।পনাহুতেই চলে যাবে-_ প্রবৃত্তির না 
"নাভ ব! উত্তেজনাব কোন প্রয়োজন নাই -- 

আপনা হতে মণহ তোমার হবে 1 জগতের 

্ব-ভ(বই শ্থথ--তাকে ভূ বুঝ বলে য! চাই 

তা পাট না, অমনি দুঃখ মনে হয়। 

প|রপা্থবক আস্থার সঙ্গে নেচে বেড়ালে 

পরত সতাকে প1ওয়। যায় না। 

[5বের অপস্থ।ব যে চঞ্চলতা) এ থাকৃবেউ_ 

সকল অনস্থার মাঝে তোচার মনকে ৷ 

চি 

কেনন| ' 

থাকৃবর গগ্ঠত এর হ্টি। বিক্ষাডঙ 

চরাদনের, প্রশান্গিও [চরদিনের - তবে 

পিক্ষোভের পরিণম আছে, গ্রশাস্ 

আঅপরণ।মী। অপরিণ।মী সত। মল আছে 

পগে [বঙ্েভের লীগ! হচ্ছে ।__অপ:ণামী 

বিভুই পরিগ|মণীল জগতের কারণ। সল্ম 
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াকরণকে চিনবার জন্ভই জগতে মিথ্যার 

অভিনয় চলছে--এই সত্যকে উপলব্ধি কর-_ 

মুহন রূপের মাঝে বিক্ষুন্ধ ন! হয়ে তার 

মাঝেও দেই অরূপ এককে দশন কর- 

্ জারযদপণ [ ১৭শ বব--১১শ সখ] 

বায়। আগে ভিতরে গেলে বে বাইরে 

তাকে দেখবার শক্তি জন্মাবে । বাইরে বারে 

ছিটকিয়ে বেড়ালে সমস্ত জগৎ ঢুঁড়েও তাকে 

পাওয়। যাবে না| গতীর ধনে: তন্ময় হয়ে 
ভাবলে হখন.তখন যেখানে, মেখানে এহন 

একটা শাস্তি আসবে-- হার কাছে সমস্ত 

বিক্ষোভ তুচ্ছ। সে ড্রাঝটাকে চোখ ন| 

বুজে মনের মাঝে ফুটিরে তোল! যেতে গারে। 

আসল কথ! হচ্ছে মনকে একার করা। 

একগ্র হলে সে এমন জায়গায় গিয়ে পৌছ!ষে 

যেখানে থেকে বাঠরে ভিতরে উদযন্ত্রঃ সে 

তল ঠিক রাখতে পারে। 

ভ।ঙেই 'গ্রকৃত শাস্তিলাভ ঘবে। মুস্কল, আর 

আসান, উভয়ই তার রূপ, সহজ দৃষ্টি 

উভয়ের মাঝেই তাকে দেখতে হবে নইলে 

বিক্ষোপ্ত মিটবে না। 
তার পরিণাম নাই-ধান ধরে নিজের 

' ঈনে নিজে তলিয়ে গেলে, বিচার বুদ্ধির 

বিক্ষোত শান্ত হলে বিন! গ্রামীণ এই এতটুকু 

ধায়ের মাঝে তকে সকল [দক দিয়ে পাওয়। 
রঙ 
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ইর3৯ 85৯ চে নি, 
লরি ০০ 

2 ইন তেস 

এরি 1 পজ1-
৮0128.৯ ১. 

রঃ 

85875 
হা 

৮. বসি | 8 

৬ ৬ 

রা /৫ ৭ বঁ খা 

ৰ ্ 

ও. ক 
2১৬ ৮ 

জজ তলা ১১ ৯ সপ ০
৯৬ 

৬ এর 
০ 

; ₹ ছে ৮ 
রঙ ভ

ূ এ 2
52 ১৯: ৮৯০৭ ত

ি 
ূ ূ 

রণ্
যক 

শা নু সপ 

্যজ্জেন বাচঃ পদবীয়মীয়ন তামন্থবিন্দন খষিবু প্রাবিষটম্ ॥৮ 

যে ছোট, সেই বড়র গায়ে দাগ কাটতে 

পারে, বড় সে সাধা নাই। সণস্থ।যী সুখ চির 

স্থায়ী ন্ুখকে দিনের পর দিন আহত করে 

যাচ্ছে, কিন্তু সেতো! এর জন্ত তাকে কোন 

শান্তি দিতে চায়না। গরমে গলে বুকে তুলে 

নিতেই সে জানে--কেন না আনন যে বড়, 

ভার কাছে মুখের যে স্থান, ছুঃখেরও সেই 

স্বান। প্রাকৃতিক নিয়ম বশত: কতর্দিকে 

ন্নেখছি, চিত্তের মহৎ অবস্থার উপর ক্ষুদ্রের 

আধা কত আসছে) কিন্তু তার জা 

[ক করব? করবার কিছুই নাই-_মহতকে 

বজায় রেখে স্ষুত্রের অত্যাচারকে সইতে হবে-- 
চিরাগন ওর| অত্যাচার করবে না, এট! ঞব। 

র্ 

.ধোধেদমংহিত। ১৪৬৩ 

ভালবাসাকে উচিত মনে বরে কিছা 

গ্রয়োজন মনে করে খাট।তে গেলেই তা কৃত্রিম 

হয়ে পড়ে। আসলে যার খাটা ভাব নাঈ, 

সে (ক নকলে কাউকে আপন করতে পারে? 

হয়ত যে খামার কথা বোঝে বা আমাকে 

ছুটে। কথ! বলতে পারে, ত।কে ক্ষণিকের জন্য 

ভুলানে। যায়। কিন্তু যার কথ! বুঝবার 

বা বলবার শক্তি নাই অথচ তব গ্রচণ 

করবার হাদয় আছে--৩াকে আমি কি দেব? 

যেমন একটা পণ্ড) সে তে! কথ। বুঝবে 

ন|; রিস্ম আমার হদয়ে যদি তার গ্রতি 
থাটী ভাব থাকে, তবে সে আপন! হতেই 

নত জয়ে গড়বে-_কেন না সে ভাবের চাতুরী, 
জানে না, বূপেন বৈচিজ্য জানে না। জন্ধপ 
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ভাব বান্ৃদয়ই জীবের মাঝে সত্য। হায় 

যেখানে হৃদয়ের স্পর্শে নত ভয়ে পড়ে- _দেছ 

কি সেখানে হাদয়ের সঙ্গে নত হয়ে পড়াকে 

নাসত্বেক বন্ধন বা কর্তব্যের প্রয়োজন বলে 

ভাববার অবসন পায়? 

১ 
সর্বত্র নিজের মাঝে একটা শুদ্ধ ভাব 

চাষ্ট, যা ক।মনায় পঙ্কিল নয়, বাধার অতীত। 

কাউকে ৭শ করতে চাই ন।, কারো! বশ হতে 

চাই না-_-সহ্জ মুন্দর ভাব নিয়ে সকলের প্রাণ 

বুঝতে চাই। অধীনতা-স্বাধীনতা বাঈরের 

জঞ্জাল-_-আত্মভাবে প্রতিঠঠিত থাকলে, যতটুকু 

আম।র গ্রাপা, ত আপনি আসবে। 

অমার উপর যে আমার বিশ্বাস আসছে 
ন1-_ এর কানণ নিনের কাছে নিজে খাটা 

নই। নিগ্রের কাছে খ|টী থেকে ষে কালই 

করব, তাই খাটী হবে- আজ ভোক্,. কাণ 

হোক, তার জন্ঙ চিত্তে দৃঢ়তা আমি পাবই। 

সড়তা, একাগ্রতা, এইগুলিই তো চিত্তের 

শক্তি। যার শক্তি আছে, সে আসক্ত হয় ন! 

- জগতে অশক্তেরক$ আপক্ত ব1 বন্ধ। প্রথমে 

পবিত্র হতে হবে, পনিত্র হলে বিশ্বাম আসবে) 

--আত্মবিশ্বাস থেকেই শক্তি পাওয়া বাবে। 

রর 
আত্মবিশ্বাস দুই রূপে আমাদের মাঝে 

প্রকাশ পাইতে পারে-এক কল্পনায় অপর 

অনুভূতিতে । কল্পনার আত্মবিশ্বাস হইতে 

জন্মে উচ্ছান, আগ অনুভূত আত্মবিশ্বাসে 
বথ।৫বোধ বা জ্ঞানের সাক্ষাৎকার মিলে। 

কাজেই নিজকে বিশ্বায় করিতে হইবে বুঝয়া 

এবং বাছিয়া, নতুপ! ঠকিতে ছুইবে। 
রঃ 

ধৈর্যের সঙ্গে সতাকে অবলম্বন কয়ে মুখ 

কুজে পড়ে থাকলে দেখ! যায়, ছ'দশ 

আরন্তক ৪৯ 

দিন পরে সমস্ত মিথ্যার বন্ধান আপন। হতে 
আলগা হয়ে এসেছে। কিন্তু এই ধৈর্য।টুকু 
খম(দের সকল সময়ে থাকে না-সত্য- 

মিথ্যার বিরোধ স্থলে যেখানে আঘাত, পেত 

হয়, সেখানেই আমর! দ্ধীর হয়ে সতাকে 
ধ্মবিশ্বাস করি। কিন্তু এ সবই হচ্ছে বাইরের 
ছবন্ব। বাইরেরওন্ব কোনে! দিন মিটবার নয় 

-কেনন! ন] মিটবার জন্য তাদের গ্যটি। 
ৰাষঈটরেব সমস্ত ছন্দের মাঝেও সতাশ্রদী ও 

নিরুদ্ধেগ থাকতে চেষ্টা করতে হবে_ নিয়ত 

চেষ্ট, থাকলে দু'দিন ঠক্লেও তিন দিনের দিন 

কিছু ন| কিছু ফল পান 

স 

আমি তে! শুধু বাইরের নই--যেষনি 

বাইরে, তেমনি ভিতরেও আমি আছি। চষ্টার 

ফলে বাহ্ঞ্জগতে যেমন পরিণাম ঘটছে, ক্রম- 

বিকাশ ঘটছে--অন্থর্জগতেও তেষনি হবে। 

অন্তঞ্জগতে পরিণ।ম ঘটানোট|£ শক্ত তাতে 

মানষকে যত বেগ পেতে হয়, বাইরে তওট! 

নয়। মানুষ অন্তরে বউয়ে উভয়ত্র সম. 

বিকশিত ও সমঞ্জ+ হতে পারে _ এটুকুই 

মানুষের বশেষত্। এই (বশেষত্বটুকু যখার্থতঃ 

ফুটিয়ে না তোল! পর্যান্ত মুক্তি বা নিবিবশেষ 

অবস্থা লাভ হবে না। অন্তরের অন্তরে 

নিব্বিশেষের গ্রতি মগতী প্রেরণা আমাদের 
সকলের মাঝেই আছে-তাই কোন বিশেষ 

অ|মাদের তৃপ্ত করতে পারে না; এট কথাটুকু 

সর্বদা মনে রেখে বিশেষের মাঝেই যত দিন 

ঘুরবার বেগ রয়েছে ঘুবতেই হবে-_কিন্ধ লক্ষ্য 
রাখতে হবে নিব্বিশেধ অবস্থার দিকে। 

প 

শুধু কতকগুলো! কথার তৃপ্তি পাওয়া হায় 

না-_অস্তরে প্রকৃত শক্তিও চাই। অনুকরণ 

বৃত্তর হারে কমন|য় নিজকে বন্ধ বড় করেই 



জের.পাওয়। যায় লা। ভোগে পুর্ণ অনামক্তি 

ৃ ঘদি থাকে, তবেষ্ট তোমার কর্পন! মতা। ভোগ 

কু।ম্নায় চত ধতক্ষণ পাসঙ্কল, ততক্ষণ পর্্যগ্ত 

| কল্পনায় তোমার আরড়ম্বর থ|কৃবেই। কাঞ্জেই 

শুধু কল্পনার টাঁকৃচিক্য দেখেই নিজকে একট ' 
[কছু মনে করতে লা ।৭ একটু তপিয়ে 

ভবে দেখলে বুঝ, আমরা যে ভগবচ্চিন্ত।র 

চেষ্ট। করি, তার মাঝেও আত্মত্ গতর একট৷ 
আশা আছে, উল্টা দিকে-__যে তৃপ্তিকে 

| একটু জ']কিয়ে তুলুলেই মনে অভিম।ন এসে 

পড়ে, ভগবান কোথায় মিাপয়ে যান। 

কাজেই -ঝহ্তৃগুতে নিরপেক্ষ তো হবে _. 

+্আবার তার ফলম্বরূপ যে আগ্তর তৃণ্ডি, 
তেও নিরপ্কষে হতে হবে' 

৬ 

যেকাঞ্জ অগ্যমের শে করি, অনেক 

সময় তা খামা৭ অজ্ঞ।তপারেছ আমারা 

জনুঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাহ ব হলে 

কেন? সমগ্র জগতের স্বরূপ একত্র গনুভব 
করতে পার না পারি, আমার মাঝে ঝ 

কামার ক।ছে যা অ।ন্ছ, তাও স্বরূপ বুঝতেই 

হুবে। প্রঠ্যেক কখঞ্কে জেনে কর্তে ছবে- 

নতুঞ| “আম থাকৃণাম কোথায়? মন্দ 

মভালকে ভাল এভ্য।সের সহায়ে জয় 

ঝর্তে হরে. কিন্তু: কোনোটাতেই মঞ্জণে 

চল্বে না। সব সময়ত [নরকে উর্ধে বাখ তে 

হবে| 

| ০ 
যে ড|খকে মনে গ্রতিষ্ঠি কর্বে, তা 

চিরদিনের জন্য এবং প্রতি মুহূর্তের জন্য | 

সআজ আছে, কাল নাউ _অথব। এখন আছে 

তখন নাই_এমন তাবকে কখনে! আদর্শ 

খা, য্যন! | বেছি নিজের মনে, তেমনি 

অধাছপস' 

প্র না ফেদা ভাকেই বিষের, ভিতর 
1৯শবর্ব-১১শ সংখ্যা 

সফলের গ্রতি এক ভাব. রাখতে 'হবে। 

ব্যবস্থিতচিন্তের,যে কোনো, কাঁজের একটা 
মুশ্য থাকে--কিস্ত অন/নন্থতচিত্ততা। নিয়ে 

পুণ্য করলেও আমর প্রতি আমি নিঃসনেহ 
হতে পারি ন|। 514 

রা 

সর্বসমঞ্জস তে হলে নিজের স্বস।বকে 

মাগে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। গ্রতোকের 

স্বতবের একট। বাধাধর। গৎ থাকাটাই 

সন্থর্ণছ! ৷ বৈশিষ্ট্যেই জগৎ লীলা পূর্ণ, বিচিত্র 

এই বৈশিষ্ট্য না৷ থাকলে জগংশ্থষ্টির. কোন 

গ্রয়োদনই ছিল না--কাজেই "বৈশিষ্ট্য 

খ।কৃসেট। কিন্তু এই টৈশিের মাঝে যদি 
ব্যক্তিগত ভাবের খাদ থাকে, তপেউ এক 

বিশেষের সঙ্গে অপণ পিশেষের পিরোধ 

উপস্থিত ভয়। 'নব্ববধ ভবের অগক্ষণ 

মন ভ্বাণ| .এ* পাদ ক।ট।[ল ঘীবপর যে 

পবিত্র বৈশিষ্ট * মকল থেকে 

বিভিন্ন হয়েও সকলব 

|নঞ্জকে ছড়িয়ে দিতে পারে | এখন খৈচত্রা 

থাকবে সকপের মাঝ, [কস্ত আনব সং 

বিরোধ থাকৃবে | মকতগর মাঝেই এক 

নর, এক আনন্দ রয়েছে_ত/ক হানতব 

করাষ্ঠ সর্বাপমঞ্জস হওয়া | এর কনা ছাড়তে 

হয় অনেক) দিত* ভয় আানক_-কল্ু£স 

৭7? 

মাংঝ লমানপ।নে 

দেওয়ায় অভ।গবেধ থ।কে লং. পাতি ক 

অনেক. কিন্তু, সে গাওয়া" শীঝলে” ৭ 

কখনো! রহ হয়ে ওঠেন! ঠা বিজ লিমন ূ 

স্থান দতা- '্রহীতারও উত্ধে। 
ৃ বে 

এ. ৃখখ অন্থভব করধুর শি থাক, 
তাতে তো আপত্তি নাউ) কিন্তু ঠাঠে 

আঁদ্দনময়, ভাবে কোনে। আবরণ ন। পড়ে, এছও 

লক্ষ | অমুভব শক্তি হারনোদ নন সখ- 



৩65 
কুঃখে সমজ্ান নয়। সে. সমান তে। 
নিজ্জাঁদ-_সে রকম সঙ্গজান হলে তুমি আর 
এফট। টার ভেলায় গ্রতেদ রইল কি? 
প্রত সমজ্।ন হচ্ছে জাগ্রত, আত্মশক্তিজনিত 

তেজে পরিপূর্ণ। তাতে এমন এক অবস্থা 

আসে, যে গবস্থ।য় সাধক শন জানে অগচ 

কিছুদ জ।দে নু অর্থাৎ কিছুর মাঝে থেকেও 
দে.কিছুর গ্বাবা আবি নয়। 

নর 

মন্ানী বদীব যা জীবাচারী জ্ঞানীও 

ভান । তান জ্ঞনীণ বিশেষত্ব এই বে, দ্তিনি 
ব্র্গন। পর্ন এব সঙামিথা। উভয়ের মাঝ 

দিষে অঙ্গনা অঙ্ঞাতে নিজের গ্রারন্ধপথে 

“ভে , ঘর জ্ঞানী সস জেলে সতা- 
(মন্া। উদর়,ক হাদয়ঙ্গম করে আপন শক্তিতে 

ভাগনাকে লালাপণায়ণ করেন। 

'১/গা 

চ্ুরাশ্রষ 

মাঝেই গলদ থাকা জন্তব। 

দৈ!হক 

|বশ্বলা। পী' 

[১৭শনধ্ব--১১শ/সংখা। 
ভাগ হবে কাজের রসায়ন--কাজের সঙ্গে. 

তার নিরোধ হবে কেন? ভাব কি: ্ 

গিয়ে যেকজের ক্ষত্বি করে, তার ভাবের . 

সার।দিন কর্থের | 

জোয়ার ঠেলে অগ্রসর ।ভতে হবে-কিন্কু 

মনে মন চলুবে ভাবের মনন, 'ভাবময়ের 

ধ।ন--এ নগ্লে কারের সার্থকত। কি ?-. ূ 

শুধু রক্তচালন। আর দৈঠিক পরিণাম? 

সৌন্দর্য্যও দেকেব পরিণ।ম হতে 

পূর্ণভাবে আসে না-গ্রকৃত সৌন্দর্য্য আসে . 

ভাব ও পবিত্রতা হুতে। কান্ছের সময় যদি ন 

মনকে তাবসিক্ত ও পণিত্র রাগতে না পারি, 
তবে কাণ্ত করাই বৃথ।। নিছক কাজ 

দিকেই নামায়। কাজ ম।চুষকে . নীচের 
মে ম্াশাক্র, ঠা হল জ্ঞানীর অনুভূত রঃ সি ু রি হই করত কর্তেই যাদ কর্মবন্ধন ছেদ? করতে 
শ.ক্ত। |কম্কু অন্ঞাপা তো ৩1 জান্ছে না ৪ ্ ্ 

চ-_51 1 এসি ত্অ 
ভাট তাকে ভেসে চলতে হয়। চাচ-- তবে (দহকে গাবিত্র, অপাপাবন্ধ $ 

4 মনকে ভাবসিক্ত রাখতে হবে। 

ারারররারাররারার দুটি ন্ 

সংবাদ ও স্ব) 

শসাশ্রস্ম নাজ অনধিক দাতাদের টি পৃ-্কৃছাবে প্রকাতধি, 

। অঠাবিঠাত! পুজা? শ্ীমৎ পরমহংসংদন 

গে অবস্থিঠি করিতেছেন। 

দলপ্রাপ্তি 

তাওয়াল দায়স্বত আশম্যে দালান 
মস্কার, বন্ধপু্ষার্ণীণ পক্কোদ্ধার ও ধাধি' 
পিষ্কীণ্য 'গ্রাতষ্ঠ। কল্পে নিয়ালপিত ছ।ন প্রাপ্ত 
হওয়া নিথাছে। পাহথল) ভয়ে ৫৯ ট/ক|ন 

না করিয়! গরমের ন।মে প্রঃ'শ কর। হইল 

এবং অগ্রকাশ্য গ্রামের দান পার্বনন্তী গরমে 
সহিত একর করিয়া প্রকাশ কর! হুঈল। 

ময়ম্নদিংহ সহর ৩ ৩৭০ “ 

রা হ্বীতপ্পুক্প 
শ্রীযুক নগেন্্র নাথ রায় ৫৮. 

যুক্ত দেবেজ্র নাখ রর কা$ও নগদে ৬৯ 
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অংশ খরিদ করিয়া দিয়াছেন । ফানীহারী ৯ 

হীহ্ক যোগেশ চত। দে ১০৯২ উপাস্থ ৩. 

ত্হ্ন জাম্প উথরী ৬২ 

ভ্ীধুক্ত শুন চয়ধু সিংহ ৭ ১০ গফরগাঁও রাজকাছায়ী ১০৭ 

সংগৃহীত ৩৭৮৬ ঈশ্বরগঞ্জ ১১৯ 

আগড়ান্ চিল কিশো রগঞ্জ ১৬1০ 
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্রয়ক, নিত্যানন্দ মোদক ৫২. ও ই 

 তীদু্ত মহেশ চন্দ্র মোদক ৫., টান টু 

রীয়ক রাধ। কাণ্ড মোদক ৪ (8, রিনা চি 

'খ্ীবুক জেন চন মোদক ৫ ভামতল! কাছানী ১৭ 

গ্রুক্ দশরখ মোদক ৫২ হিল ৮ 
সংগৃহীত ৪1০ জেলা। ভা 
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অন] তে পিত্ত লিতাহ আ্শ্লম্মেত 

সন লঃস্ম্মস্য জৎছুস্ণে! ম্ুম্বোথাও। 
অভি নো ল্রীব্লো অন্পরতি ক্ষ্মেভ 

প্রজ্জান্সে হি ক্র প্রজাভিও ॥ 

ত্যাচতভ্ভী লে স্পজ্ভতমেভিও ূ 
স্পতহ হি অম্পীল্স ভ্ভজআজেন্ভিও ॥ 

'ল্্যস্মহ্বেম্বো লিভিল্পুহ, শ্যহহো। 

ন্্যসীন্বাস্চাতন্সত্।ভিন্যুচ্ীত || 

শ্রেনে। জাতস্য ক্রচদ্র শ্রিক্সাহ্িনি 
তনবস্তমত্ভবলচনা জন্লাতহা । 

+র্থি প9 পাল্সমহহসঃ স্বস্তি 
 হিক্ষী অভ্ভীতী ল্পতনা শুন্যোশি | 

৪3. 



ক্ষ ঘা কচ ত্রুলধা আনি 

এটি 

. দিলে যে তেনক্গ, রুদ্র 

মা দু সী ব্ত্রন্বন্ড ম। সহুী। | 
 উজ্জে। লীক্রা অসন্মি ভেখজেভিঃ 

কিন্ত সংক্কা] ভিঅজাং শ্লি।মি ॥ 

দর পিতা রুদ্র, দিযাহ যে ম্বিপুল তুখ, 

তাছে উল্লসিত নিতা ছেরি যেন সবি গর মুখ ! 

লেভভি হেন বীরপুভু- শত দেনা করে মিরদূস, 

বিতর আশিষ রুদ্র, পুত্রলাতে স্কীত হোক কুল। 

জীন তাহা নকের কিল্যাপ _ 
খটি 

তারি বীব্যে মহ্থাহবখে ভুরি শত বসান্টের দান 

দুর কর শক্র যতদুর কর ঘ্বণ্য যত গাপ-. 

সকল শরীরব্যাপী দুর কর বাধির সন্থাপ। 
্ | 

€ 

বন্বাহ রুত্রদেব, শ্রেঠগাত ভুমি হবাকার__ 

নিখিল বীর মাঝে ভুথি যেন বীনণগরাধার। 

পাপের অপর পারে নিয় যাঁ৪-স্পপ্তি কর দান, 

যুনি দূর করি দাও, হেদেবতা যত অকল্যাণ । 

তি, নতি, আবাহনে নিভি নিভি ঘটে ক দোষ _. ও 

নিবার প্রমাদ য, কহাত, নাহ করো রোঘ। 

তৌমার ভেঘজবীধ্যে পু কর যেখনের তনয় _ 

ভিঘর্কের রাজা তুমি গুগিয়াতি--মিণ্যা সে ছে। নয় 4 " 

৪০৫৯৮ | 
রে 
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৪ এজ মিআ।ম্বপঃ) এ কথা কে বলে?" 
আস্ম। "নচনের 'অগীত। সে ভূমিতে 

ধীড়িয়ে শআমি ব্রদ্দণ। কি “আমি এই” 
এমন কোনও কগ। নল! মার ন)। ঝ।কা 
আশ্মাকে লাগল পা না-তভিনি মনে।সচনের 

আহীত। আত্ম! বগনেধ অহীত বলেই অজ] 

কথনও বলতে গারেন না, “আবি ব্রলা” বা 

"অ|নি 'নঘ্ব। |” এ মমস্ত উক্তি বুছিণ ব ল্য 

শরীরের | ইচ্ছা হয়) চন্ত কোনও লাম 

দিতে পার । কথ| হচ্ছে, মন ্খ শী “অ।সি 

ব্রত) ভা হলে মন খন বাস্তাবক হঙ্গ নয, » 

তখন সে 'এ কথ নলে দা টা 

বে্দশ্থ বলেন, একধিক পিষে দেগতে গেলে) 

মন-নুদ্ধি বর্ষ নয়) আবার আর এক [ক 

পেকে দেখলে মনত হঙ্ধ ছাত বা কি 

হনে? সেহিমাবে, দ€ও হে অন্ধ মধ 

জগ ত্র ছাড়! কিছু নয়। ধর, যান বলি, 

+*৪ই কালে 

বালা এই [বশেষণটা সাং 

রি এক 2 দত হলে 

মন খা, 

দাডট। কি তেমন খাটে না। আপ 

কালে। এবটিন কলে (নাশেদণ9। চাপ 

সম্বন্ধে গ্রগেল্য বট | ঘন বগা হয়) আপা 

দ1%” কুগন গ়িউ। সপে কোনও ধর্ম নয। 
ভেমশি ম9ণন ব। পা, (দহ দন বধ এম, ও*ন 

দে. মন বুকিকে অ্র্জের ধর্ম বণে রা 

কনিনা। কগাট।ব একট! আর্থ এই যে, 

দেহ মন বু! দি তাদের অ।পতপ্রগদ্ম।ন শ্বভাব 

| ছকে দিয়ে রদ্র্বভব অঙ্গাক।র করাছু। 

তা, যখন বগি, “আম ত্রাণ গন কগাটার 

এমন অথ নয় যে বর্ম আমার একটা ধন | 

॥আন রাগ বললে বোঝায় রাগহ আমার 

.. বেদান্তীর বৈঠক 

একটা ধর্ম । কিছু ব্রহ্ম তেমনি আমার ধর্ম 
নয় তো। আসি ব্রণ বা 'নাপট। কালো? 

' ছুট এক শ্রেণীর পাকা নয়। "আমি ক্ষ! 

এ কথ ধর ব্েঝাত দে, বর্গ আমার একট! 
ধর্ম, তা হলে ওতো পুরোপুরি নাস্তিকবাদ 

হুত। কি “আশি ব্রণ এ কথার তাৎগ্ধয 

এই যে,ব্যবহাহিক “আাফিকে মিথ্যা বলে 

আমুভন করতে হদে এসং ব্রহ্গরূপকে পুর্ণ 

বে কট করতে হসে। হ-অহং বন্গাশি। 

ছে দিশ্বনামী, তোমর! আস!কে "ম্বাধী”। 

ল প্ঠাঁ” বগ, কি যাই ধল না কেন) সব. 
তোমাদের ভূল। আহ্ং বুহ্ধ।প্মি - এই এ 

আ|মি দই! 

একটা লোক ঘুমিয়ে স্বগনে দেখল, 
ঈপীর দায়ে ধণ। পড়েছ। কি সে ভিখারী, 
হয়েছে ভর দুঃখের আর মীম! নাই। 
শ্বপ্েট, মুচি গাবার জন্য কত দেবত|কে সে. 
ডাকল, কত কারী খুব, কত উকীলের 

সং পণ।বর্শ করল, বন্ধু বান্ধবদের কত: 
ক।কুতি দিনত কবগ-কিস্ত পব বুগ। হল। 

দেসটায় তার হয়ে গেল নিরুপার 

দেগে ব্চোরী কাদতে লাগল । খমন সমদে | 

হ্বগেই একটা সাঁপ এসে তাকে কামড়ে দিল, ! 

পাপের কানড়ে তার এত ন্ত্রণ। হতে লাগল 
যে অথশেষে তার ঘুষ ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নে: 

(5 পে 1৭ 

.স।গ্ট।কে খুব লঙ্মী মংপ বলতে হবে| দেখবে, 

হবপ্পে যখনি আমরা কোন 'ব্যাদি ব! বিভী* 

যিকার ছাব দেখি, ব| যখনই 'আম!দের মুখ- 

চাগয় এসে বে, তখনি কি জেগে যাই।.. 
ওই নাপট।9 &েম'ন করে লোকটাকে জাগিকে 

দিল। জেগে গেখে, সে বিছানাতেই শুনে: 
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[ছে ছেলে, মেয়ে সষ কাছেই , তখন. ৃ 
তায় সফল, ছুঃখ দুর হয়ে গেল” স্বপনে সে 

বাধা ছিল, আর কি করে মুকি পাবে, তারই 
চেষ্টা করছিল। এমন সময়ে সেই শ্বপ্পেই একট 
লাগ এল। স্বপ্নের আর আর জিনিষের মত: 
লাগটাও্ফাকি, কিন্ত তক।ৎ এ যে সাপট। 

(তাকে জাগিয়ে, দিয়ে গেল, চমকে দিয়ে গেল।, 
এই স্বপ্নের সাপেই তাকে খেল। ম|ছুষটাকে 
খেল বলছি না,-স্বপ্লের আঁমটাকে খেল, 
তই বলছি। ্বপ্রের 'অ|মিও অন্ত।স্ঠ স্প্নবস্তর 
মতই বটে। সাপটা স্বপ্নের আমিকে তে 

খেলই, আর বত স্বপ্ন বস্তু ছিল, সেগুলিও 

খেক্ব-অর্থ।ং দারোগা, সিপাই, শান, 
জেলখানা, সবগুদ্ধ খেয়ে ফেল্ল। কিন্ত 
এই মাপটাও এক আশ্রর্যা সাপ। সে 
কয়রা কি, নিজকেও . লে খেয়ে ' ফেল্ল। 
ফেননা 

না সাপটকেও দেখতে পেল ন!! 

মান্নষট। যখন জ্াগল, তখন সে 

স্দোস্ত বলেন, এই যে জগং দেখছ, 

এটা ্প্রবর__মায়!। তবে তুমি যে প্ন 
দেখছ, তুমি কি? তুমি স্বপ্নের অহং__ 

জ্বঘের চোর, স্বপ্নের কয়েদী, আরও কত 

কি। তোম।র বন্ধু বান্ধবেরাও এই: কার!গারে 
তে।মার দঙগী। মুক্ত*্হবার জন্ত তাদের 
কাছে কত ক/ক|টী করেছ__স্বর্গের 
দেবতাদের কাছে কত মাথ৷ খুঁড়েছ। কিন্ত 
কেউ তোমাকে মুত্ত করতে পারে নি। 
বন্ধুর কাছে শাপ্ত পেতে, সাহায্য ভিক্ষা 
করতে গেলে-কিন্তু কোথারও যথার্থ শাস্তি 

পেলে না, সাহাধ্য পেলেনা। যে পর্যন্ত 

মাপে এসে কামডায়নি, সে পর্যন্ত যথার্থ 
শান্তি, বার্থ অননা তুমি মে!টেই পওনি। 
কিন্তু এই আাপট! কি1--এ হচ্ছে বৈরাগোর 

মাপ ব্যাগ সংপর মত ক্রি, সেই 

খুনে তোমায় দংশন, করেছে। সেঃ 
তোমার ক]ছে ভীষণ বলে মনে হয়--সে 
যেন তোমায় দংশন করে হলাহল ঢেলে 

“দেয়। যথার্থ বৈরাগা হচ্ছে জান-_বেদাস্ত। 
বৈর|গ্া হলেই জ্ঞান হবে--তখলি ঠিক. 

বোঝ। যায়, “আম ব্রহ্ধণ এই কথার তাৎপর্য 
কি? ইউরেপ আব আমেরিকার লেকের 
কানে "আ|মি ব্রন” কথাটা যেন সাপের 
ফে।সের মত মনে হয়। ঠ্রিক জানবে, এই 
সাপই একদিন তোমাদের কামড়াবে-আজ 
যতই বলন| কেন, “আমি ব্রহ্ম --এমন ভীষণ 
কথা বল কি করে?” 

দিক না ভাই স্জ্রপে কাম্ড়ে ! সাপের 
কামড় শে! ভাল ওষুদ। তুমি মুক্ত হবে 
তাহলে, সমস্ত ভাবণু চিন্ত।র হাত এড়াবে। 

সত্য তো তোমায় বিষে জর্জরিত করবে না 
-এ যে তোমায় অধৃতে পরিপূর্ণ, করবে। 
তখন জেগে দেখবে, স্বপ্রের আম মিলি 

 গিয়েছে-জগংও কোথায় মিলিয়ে গেছে 
রাম এমব আন্দাজী কথা বল্ছন না। 

এ খটা সত্য) ইচ্ছা হয় নিজের! যাটাউ করে 
দেখতে গার! সমস্ত ছঃখ জাল! যন্ত্রণ এই 
মুহূর্ত দূর হয়ে যাবে। 

বরের চোরও একথ|। বল্্তে পারে, 
“আমি দেহ নই।” তুমি ষে ব্রহ্ধকে চুরি 
করেছ, সত্যকে চুরি করেছ, স্বরূপ আবৃত 
করেছ -কাজেই তুমিই তে৷ ১চোঁর। -তবে 
কিনা তুমি শ্বগ্নের চোর । আর সেই চোরূকে 
“অহং ব্রহ্মান্মি” রগ মহ।বাক্য এসে দংশন 
কর্ল। যেদংশনে গ্রাণ জেগে ওঠ, সেই 
মহাব(ক্যের দংশনে ঈ্প্রের আমি ছুটে গেল, 
আত্মা পরিপূর্ণ মাইমায় ফুটে উঠলেন। এই 
আস্মা অবাঙমনপগোচর | তিনি অবর্ণনীয়, 
বার্য দিয়ে তাকে ছোয়া যায় ন)। 



টপ, ]. 
শা জীবনের নিদ্ঞা। তার অর্থ কি 
এ যে, মৃত়ার জগতে কি চল্ছে, ত তা আমরা 
ছু জান্তে প|রি না|?” 

মৃত্যুনিদ্রার় যখন আচ্ছন্ন থক, তখন 
তোমারঠ সৃষ্ট জগতে শিচংণ কর। জ।গ্রতেও 

নিজেব সৃষ্ট জগ/নই'বিচধণ কর। চারাদকে 
যে ক্ষুদ্র, সন্কর্ণ জগং পরিকল্পন। করেড, 
তাতেহ তোমার বস। ৬তষ,ন মৃতুা্েও 

নিদের হট এস্ট| জগতেই বাস কর। 

পর সঙ্গে জাগ্রতের 'ষ সম্পর্ক, মৃত্যু নদ্র।র 

সঙ্গেও জ।গ্রতের সেই সম্পর্ক। ৬ 

“অমর যধন বিশ্রামের প্রয়োজন ন!ই, 

তখন ঘুমায় কে?” 

. আ।য1 কখনও ঘুমান ন|। নিদ্রা তকে 

নপ্িও করতে পারে “না । বেদান্ত 'বলেন, 

জাওং আর নিদ্র।, ছুট।ই মায়া। নিদ্রা চিত্ত 

বা মিথ। আমর বুস্ত।' [দ্র সঙ্গে হুঙ্গ 
শরীরের যা সম্পর্ক। থপ শরীর তো ম্বপ্ূপ 

নয়। নিদ্রা তে|ম।র [মণ্যা অমিরই একটা 

বিভাব। 

“সম্মেঠনের 'মণডয়'মের। কি প্রেতাস্মার 

সঙ্গে কথ।বা্। চ।পায় ?” 

রম বলেন, জ!গ্রৎ অস্থাতেও তুম যত 

খন্র।খবর পাও, স তোমার ভিতর থেকেই 

প।ও | জাগ্রৎ অনস্থযয় যা দেখ বলে মন 

হয়, বক ঠ| তেম।র.(গতরেই। স.্মা- 

ইনেও তেমনি সব তে।মার ভিতর থেকেই 

অসে। বেোান্ত গ্মি জগংট।কে প্রতিঞস 

বলেন, সে তোম।র গ্রুপের উপর জোর 
দিয়েই .বলেন। চক্র, হুরধ), গ্রহ, ক্ষত ঈত্য। দ 

জড় দলে যা! [কছু দেপছ, সব তোমাএই 
হষ্টি-নেদাস্ত এই কথাটার উপরই জোর 
দেন। লন্তু লক্ষ সাধু মহত! তোম!র মাঝেই 
উয়েছেন। তোম|ন ঝরে কেউ নাই। 

দাসীর বৈঠক ৩৫ খ.. ৫ 

পযন্ত ভ!যায় চাফেজের লেখা একটা 

দুদার কবিতা অছে। ৬|ফে্জ জগতের এক 
উন খ্রেঠ ক,ব। ইমাপন' মে!ট।মুটা তার 
কবিতার অহুবাদ করেছন। মে কণিতাটির, 
কণ] ব%ছি, সেটিব ভাপার্থ এই্ট.-“মন, সংখ 
আব যু'ক্র-বিচার ছুঁড়ে ফেঞ্টা এস সপাণের 
র্গ। পেয়।লা নিয়ে--গুর্গব দুধার খু'ল 
ঘাক্।” এতে তোমামু মদ খেরে মৃত।ল হতে 
বল। €চ্ছে না। এর অর্থ এই যে ব্রহ্ষ'মৃই 
সর!র তুগ্য) আমবা এমন নেশ। চ8) যাতে 

তি।র প্রেম পগ্ল হতে পারি। যের্র্প 
হ্ব্জে! চে|রকে দংশন করে জাগিরে দিয়েছিল, 

ক্সে্মর্প এসে অম!দেরও দংশন করুক-_ 

ব্গে দুয়ার আপনি খুলে বে । তাই রাম 
বলছেন, ছেড়ে দাও ভাই বাসন|-কামন|র 
আর,গয় করার বাতিক। এমো, রামের সঙ্গে 

অস্টত্ঃ কিছুকালের জন্য খন্ধপাননেো পাগল 
হয়ে |1৪। রাম আর চুপ করে থ|কতে 
পরছেন মা-তীর বুক ঠেলে কণ! বেরিয়ে 
অ.সছে। তোমণ। কি ভাব, কি 819, সে 
[ব১র করে আর [নি পরছেন না 

ঠে।ম দের মন জুঃগয়ে আর চগ। যানে ন। 
হে আমেরিব।ণ[সী, হে জগথ্থাসী১ শোন__ 

একই সঙ্গে, শিব আর কুঃনরের পুজা হতে 
পারে না। ছু মনিবের ছুকুম তে।মর! তামিল 
করে উঠতে পারবেনা । ভে।গও করব, 
সন্ত্যও উপলব্ধি করব--এ হয়ে ঈঠবে ন|। 

সধ্য জ।নতে হলে ঝসনা ছাড়তে হবে) 

সংয।রের অন্থর1গ (বিরাগ ছাড়তে হবে; সমস্ত 
দসতপন্ধন ছি'ড়ে ফেলতে হবে। এই সব 
তেম।কে ছ।|ড়য়ে উঠতে হবে। এই হচ্ছে 
সঙতোর মুলা-এর- বিনিময়ে তাকে লাভ 
করতে প|র। যদ দম নাঞ্দাও, ত। হলে 

হঃখনিতিতে অলে পুড়ে মর ! যদি ভগবানকে 



এইড, ক (ধাঁ পণ ১৭শ বব ২শ সংখ্যা 

চ1ও, তবে সর ছেড়ে এস--মব পাবে। জুগানার অন্ত তাঁর কদর্থ- করছে |. 

থৃষ্ট বরকে এই কথাই বলেছ্িলেন। কিন্তু * শ্বামী রামতীর্থ ( স্তান্ফ্রাল্িক্কো, আমেরিকা, 

ভোমরা তর 'মর্থবিকৃতি ঘটিয়েছ, দশের মন "জানুয়ারী, ১৯৯) 

সস পাপ নু ০ শপ 

,ওষ্কার সাধন 

০স্ণব্দক্রঙ্ষা আাতকাসনো জয় % 

নিগুণ নিনাক।র বঙ্গ যখন প্রক্কতিনংঘে।গে 

মগুণ হউথ শরীর স্বন্বাবলশতঃ মু ঠা 

ছিলেন, ঘন মহাশুন্যে গুকাররূপ এক বিরাটু 

শব্দেব তরগ হইয়ছিল। শদের তরল 
স্বভ[ণতঃ বক্র ন। ঠিক সমুশ্রতরনং যখা-- 

এই ভিনটা শব হএজারাব|ই 

স্বল1, ভুনলেএক ও ভুশোক গঠিত হতয়। 

ছিল। খন্দু ও নাদের যোগে অচম' ব৷ ওস্ 
শন্দ গ্রহ হয়। ওমের ওক[রের উদাবাস্ত 5 

নাংদর প্রতীক স্বরূপ জঙ্দনর।করের উপবে 

গস শি তৌস্সি ॥ 

একটা বিশু লঙ্গত হইয়! থকে । বিদ্ ধাতু 

উ প্রধায়ে বিদুশব শিচ্গনন হ্ইঘ।ছে। বিন্দু 
আর্থ জাতী বা সর্ব) একমাত্র চৈঠনই 

সর্ব রা জত!। অর্থহ চৈ*% বা বিন 

সহত নদ অত ঈইয়। হঠাত দেখইয়ছে বে 

নাদ ও নন্দু যোগে ওন্ শন গ্রন্থ হয় এনং 

ওম্ এই শোর কম্পনে জগত কাট হর) তিজ্জগ্য 

এই. জগত নিন্দুন।দা ভগং নদ হহয়! 

থকে । কারণ শর কম্পনে প্রথমে আকাশিং 

আকণ £ঠতে বাধু, বায়ু হতে তেজ তে 

হইতে রম € পন হইতে-ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। 

শাস্রকারগণ বলিয়াছেন যে অগ্রেশব্ব ও 

শবের তরঙ্গের কম্পনেই ব|বুর উৎপন্তি। 

: বৈজ্ঞ।ঁকগণ হয়ত ইত ্বীকার করিসেন ন| 

-তীহার| ধলিবেন যে বাযুহেই শবের 

তরঙ্গ হটয়। গাকে । এই মতঙ্গেধর নিচার 

করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হ৪%1 এই গ্রবঙ্গের 

উদ্দেশ নছে। 

এই পবিদৃ্মান গং এফ এক? 
স্বরূপ এবং এই “ক।রই সপ এদ্ধ। ইহ: 

বর্ণগন্চ নহে 1 ওষ্ক।র শবা।, শবেণ 'আত- 

বাকের জন্গঠ বর্ণ ও ভষা। শখোব ছ!ও।ই 
ভাবের খাতব্ক্ষি কয? দেই আতা 11 

জগতে সংরক্ষিত করিবার ভন বর্ণ) ভাই 

শব্দর্গ ও বণবন্ধ উভয়ই ওষ্কার। এঠ বণ 

পুনঃ পুনঃ চিষ্কন বা এক শের পুনঃ পুন 

জপ বর্দ ও শব্দজ্ঞান দুরীভূত ছঠয়। ওষ্কারের 
শারূপা লাত হয়া পাকে। ্ 

বিশ্ব এই একটা শব্দ তি ছিতীয় শব 

ন[ঈ | (যমন বিদুৎ সর্ব বিগ্বাম।ন থাকলে 9 
&ত! পৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা, বুশ আনতে 

পরলে সুদূর দেশের বার্তা আনয়ন করে। 

গৃহ আলোকিত করে, ব্যঙগন ছারা শ্রা্তি 
জপলেদন করে, বির।ট যন্ত্র চিত করে, 
তূপ লগতে এই একটা ম|ত্র শব্দ আছ। এই 

শব্দ পিতিন্ন ভাব প্রকাশের জন্ত বিন ভঃবে 

ব্যপহ্ত হইয়। থাকে । এই শদ এাতঠাক 

পীবের ভিতরে শ্বতঃই .ড।খত হইতেছে 
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ইছা .মুলাধারে পরা। হ্থধিষঠনে পত্যন্তী, 
হৃদয়ে মধ্যমা ও মুখে বৈখরী রূপে পরিচ্ঞাত। 

শ্রুতি বলিয়াছেন 

“কারেণ বন্ধুর্তিঃ সকারেণ বিশতি পুনঃ? 
শ্বাস প্র্াসে এই , শবর্টী জীপহদয়ে সগতই 
ধ্বানত হুইতেছে। শ্বাসবাধু যখন বাচ্গত 

হয়) তখন হং শব্দ ধ্বনিত হয়, আবার বখন 

বেশ করে, তখন স শঙাধ্বনিত ভয়! পাকে 

পাতরাং শাল গ্রাথাসে পহংস শব ধ্বনিত. 
কউন্োছ। ০৪ংসগ “কংসশ পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত 

হওয়া "সং এ গরিণত 5ততেছে। 

গাকতপ'ক্ষ শলোইচং এব ভিতর এক “&"ই 

সংরাকিত্ধ; কারণ পুনঃ পুনঃ “মোইগংগ 

ধৰ'নঠ ৪৪1 প এবং হলুগথু হহয়। ঝায়। 

ডি বাল/তি্েন-- | 

*এমেকোব্মন্তরাসীৎগ 

অর্প।ৎ সই? পূর্ব একমাত্র "ই ছিল। 

কাকু 

“প্র“ষমোদ্কাবাক্খকমাশীত। তক্মাং নিংহতাঃ 

পর্বে গ্রণীমন্তে তত্রের |” 

্ষ্বীমন্জণ ওক রসি প্রারস্তে শিলেন, 

ভাঁচ। হতেই সমঞ্তত খিরতি হয়ছে - 

আ।বার তাঠাতেই সনগ্ত লীন হইবে । এই 

ব্রঙ্গথরূপ গুষ্ারে ্রী5গবানের (ত্রপধ শক্তি 
যখ।--ল্জ্ন [0670৩ 070: | পলন- 

শক্তি [11550157015 51215 ] ও সংহার- 

শর্তি [55815150000] নিহিত 

ভ|ছে। এঠ গ্রণব সঞ্চণ ক্রন্ধ। কারণ__ 

অক্4; লীঠণর্ণং ভ্যাদ্রজোগুণ  উদীয়ত। 

উক। রঃ স। কঃ শুক্লা মকর? কৃষ্ণতামমঃ 1৮ 

সং রঞ্জঃ ভমে।গুণের সন11য়ে গ্রক্কতি। 

পরনের সি টঠৈতন অন্বিত হইয়|ই কুন 

পল ঙ সাহার হইয়! খাকে। ভাই এই 

ওষ্কর সাধন 

গ্রথব সাধন জীব ব্রিগুণাঁজাত হইয়া 

৫5 নিব জিও ররর 

জাত গা, তরে পলা ভতেছে 

(শি 

শিবহ লাভ করিয়। থ|কেন। | 

“গরণবে!ঃ ধন; শরে। হা বদ ত্লক্ষ্যং 

মুচাতে |” 

এরণবকে ধন্তশন্ধূপ মনে করিয়। আন্মারূণ 

শর দ।র' আম্।দের পরমাস্মা বা ব্রনাকে, লঙ্গ্য 

করিতে ভইবে। লক্ষ্যে উপনীত হই 

ব্রনধষদপতা বা নৈতগ্কাঁন এাত৬/ত ভবে 

এবং এষ্ট শিশ্বর্কে এক আদি পা, এক 

ওক্চ(রের শিশুর বলয় 

এক্ষণ গ্র্ন এই যে, গন সাধনার মি 

দৈতদ্র।ন লেপ হয়। ভপে কি বৈশ্জ্ঞ ন মখা।? 
যন দগা! হয) ৩৭ বাণহ(বিক জগত ভার 

হইবে ! স্া।ন 

কম? 

শাহ 

একটা 

দিন করিয় গিছ|ছেন | আনৈছে ছা ইর। 

দিণার ভাগ্য 

দৈভ্রানঠ বাঁ শন্্রোগ।নষ্ট কেন? 

ক।খগণ হিন্দুপর্মে অবিকারিভের দপ 

শ্ৈতবাদের |বাশই গাছ 

এণমচংগঁদেশ বলিয়ান্ছেন 2 

গ্রথয়ে হট ও জঙ্টা ৭ জগ ও বঙ্গ এই 

ছেঠ1দ হাগন করনা পরি'শবে (হিদ্দুশান্ 

ক|রগণ ) শণিধাছেন যে ব্রন্ধই জগতরপে 

এাঠীয়ম|ন হইতেছেন অথ।ৎ জগধ বর্গ হইতে 

ত্র পদাথ নে, জগতের কোন শ্বহ্ব সন্ত 

নাই । তৎপরে গ্রকৃতি ও পুরুব এ দৈতব।দ 

সপন করিয়া অবশেষে শিব ও শভি'র একত্র 

সন্মুলন ধেখাইয়। অদ্ৈৈ 5৭1 স্থাপন করি- 

যাছেন। পুনরার জীবাস্া ও পরমাজ্মা বা" 

উপ|ভ্ত ও উপ।মক এই ঘৈতণাদ শথাপন 

করিয়। পণ্চাৎ জীব! ও পরম।ত্মায় এক্য 

জ্ঞ।ন দ্বারা অসৈতব। সম্পন্ন কারদাছেন। 

পরিশেষে মকর ও নিরাকার ভাব অণলথন 

পূর্বাক সাকারকে পুত্ুরায় নিরাক|রে লয়, 

কারয়া অধৈতঝদ দেখাই়|ছেন।” 

এ 
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*. অন্ত গ্রক।র সাগনায আবৈতজ্ঞান হইলেও 

গ্রণ!সধনায় .মর্ববপেক। শান অই1তজন 

প্র/১ভাত হয়। শবে গাব স।ধন বড়ই কঠিন 

এবং শুজ্ও একত সম।।মী'5 ইই।র একমাত্র 

আধকাদী। 
ও প্রণব উত্তরোত্তক্ শ্রেঠ এবং সর্বত্র 
পাগ্গতি। ক্ষন মন্তম।রেরচ বন্ধন ঝ। সেতু- 

স্বরূপ প্রণবঞ্চব্বদভ্ত্রেষ হত যর্জিত হয়, 

করণ চন্ত্র উচ্চাগণের অম্পইঠা, স্বগবণ ব্যঞ্গন 

বর্ণের অননুভ্থাতপূর্বঞ্ক জপখোষ উঠাতে 

ক্সপনে[(দিগ য়। থ।কে । শ.জনএ স।ধন|য় 

শক্ত পিঠ ১ঠ.ণ অগ।ৎ রগ্জো গুণ চরম অ-স্থায় 

উপনীত &চয়া ধপন আর গ্রাভব (পস্তর কারতে 

পারে ন1, ওখন সঙগু.ণণ পূর্ণ শা।ভ|ব ইয়, 

আরও স্প&ভ।পে বলত হ£ল- শক্তমন্ত 

সাধন।য় ধখন সাধকের ভগ শাস্তক 

গ্রাগ|রে বিশ্বে সবি ক্্য্য করিতেছে, এই 

ভ্।ন $ই(+, তখনষ্ট' ভগণতসন্ত। দন্দত্র উপণন্ধ 

ভতবে এবং ভক্তি আলম! হাণয়ে 

বসবে। সাধক তখন ভ,কমগ্রণ আধকারী 

বাশ ও শু মানব অপ্ন্ব মিলকূপ 

যুগণের উপাসন।য অ.ধক।ণা হ£পে। যুগল 

উপাদন1 পূর্ণ ভাবে অনৈতজ্ঞান বা ওক্কর 

গ্রতিপার্ক। কিন্তু শৈষণগণ  ভীবাস্মার 

বসরা শ্বীক।র করেন ভন তহ'দের 

পক্ষে নছে। শ্রীরুপ্ঃ ১৯, ভীরাপা মখা। 

সা মব্রেঈ চৈত প্রা; £ঠিত 1 এই চৈহনের 
ও সম্ভ(র একটী .নগ। সম্ব্ধ গা 'মপন আছে। 

সেই মিলনই যখন শাশ্বত ও নিত) বগয়। 

মনে হইবে, তখন. যুগণের মিপনগাণত 
আননধ।রায় সংধক,ভা।সয়া যাউণে। আধু'নক 

৭৭্থপগণ এই ভাগকে পিল্তৃত ভাগে না দয়! 
সন্কাণ ভবে »। মূর্ত রা রম নিতাই. [বার 

ঈয়েন,। এই ভাব মাত্র গ্রথণ কগয হই. যুগল 

জ্বাডয়া 

একট 

 জার্দাদপণ 

আছে, তত 

মন্ত্র মধ্যে পংত্তমন্ত্র, ভাঞ্চমন্ত্র ও 

. (১৭শ বব-১৯শ সাবা 
ভিত যে ব্য/পক'ভাব অস্নিহিত 

৪151 অগ্া' হা করেদ। তাই ত.হ।দের 

দৈতজ্ঞ।ন পোপ পায়না । সাধগচতুষ্ট,সম্পন্ন 
সঃ।পিগণ অদ্বৈত জ্ঞান লর্ভের আশ।য় 

ওদ্ক।র স।ধনরূপ কঠোর মধন।য় শীজই ফল 
লাত করেন। 

অঠ1হ মণ সিদ্ধিলাভ হইলে সেই সেই 
মন্ত্র ্র,তপান্ত দেণঠার ক্ষমতা সাধক অঞ্জন ূ 

ক.ণযা থাকেন-কিন্তু প্রণবদাধনায় মো 
লাত ইহহয়াথাতে। 

হনে! দহতি' পপ।নি, 

দীর্ঘ; সম্পং গ্রদে।ই বায়ঃ | 

সর্বধ/ও|সম'বুন্তঃ 

গ্রাণ,ব|" 

উ্।াসন|র ভি 

মোকদযকঃ | 

সম্না!মী সাক অবন্ধুর আপনে সহুলভাবে 
উপশিষ্ট *তবেন। সম্য।সীর পক্ষ টো 
প্রশস্ত, করণ *ম।ক্ষঃ সাত ন্য।ত্রচন্মণি |* ত 
ব্য.প্র হত্যা করিয়। আঠার চশ্মীনা হইলে থে 
হহণে না এপ নছে। কম্বণও প্রশস্ত, ওবে 
ধ্য প্রসূন ব্যবহারে খানিক যুক্ত 
অ.ছ। 

সাধক কিসন্ধা।য় আসনে স্থির 9 স্ুস্তডাৰে 
উপঙ্শেন কারয়া ওস্ক।রের পি হম্ব:র ম।নলঞ্প 
করবেন। শ্বরের তিনটা আশস্থ! আছে-_ত্ত্ব, 
পার্থ ও পত। কিছুণ স্থিগভাবে উপা্ট 
হয়। একবার সাধারণ ভাবে নিশ্বাস গ্রণই 
হয; এ |নশ্বাপের [গুণ জম, বা।পী 
উচ্চারণ বা জপ দীর্ঘ; এবং ব্রিগুণ সময় বা।পী 
একট।ন। জপ পতি। 'অথাং সাধারণ নিশ্বা- 

সের ভিগুণ পার:মত নিশ্ব।স লইতে যে টুক: 
সময়ের গ্রায়েজন, সেষ্ট সময়ণা।পী একট|71 

উচ্চ।ণই প্রি উচ্চারণ | ওষ্ক,রের' এই প্ত 

মনমস পপের ধবর্ন স্বধিষ্ঠ।ন সবুকন্্র ততো 

উঠ ইইয়। আনত স্বযুবেন্ত্রে পরতিত্ব,ন 
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| করিয়া সহশ্রান্গে দীন হবে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানে 
এ ধ্বনি উদারা। অনাহতে মুদ্রার ও 

 শহআরে তারা র|ণিণীতে পরিণত হইবে), 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মানম কর্ণে এ ধ্বনি শ্রবণ 

মনন নয়ন মৃপ|লনত্রবৎ ওক্কারকে দর্শন 

করিবেন ও ত্র মুখাল স্ত্রবৎ ওক্কারকে 

স্ব।ধিষ্ঠ।ন হইতে মহআারে লইয়! কেটি হুর্যামম্ 

বিন্দুর সহির্ভ সংযুক্ত করিনেন। , এইরূপ 

গুষ্ক/র জপ. করিতে করিতে ম|ধক প্রণবের 

' সাই! অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মনু, ব্যোম, 

পরম।ণু ও ইন্ত্িয়,। অহংতত্ব এবং মহস্তত্ 

প্রভৃতি অতিজ্রম করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে 

» আনয়ন কর! যাইতে পারে? এক জাগ্রনত". - ওক্কারের জাগরণ, স্বপ্ন ও হ্যুণ্তি গ্রভৃতি এক 

এক পদ অতিক্রন করিয়া চতুষ্প।দ 'ঝ! তুরীয় 

স্বরূপে অবস্থান করিবেন। গ্রণবের যৌগিক 

জাগরণ-হ্বপ্ন প্রভৃতির সহিত সুল জগবণ-স্বগ্র 

গ্রভৃতির কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এই ক্ষণে 

প্রণব সধনায় কি ভাবে - এক এক পদ 

অতিক্রম করিয়া তুরীয় স্বরূপত! লাভ হয়, 
তাহা দেখিতে হইবে। জাবাত যখন 

ইঞজিমাদি দ্বার! থাহ্ বিষয় অনুভব করেন ব। 
জাগ্রৎ অভিমানী, তখন তিনি বহিঃপ।জ্, 

যখন স্বপ্নে অভিমান করেন বা জাএৎ ক।লের 

দু সুণ পদার্থের পম অনুভুতি ব। স্থৃপ বস্ত- 

ব!সন।র পরিণত অবস্থ। অন্ুভব করেন, তখন 

তিনি অন্তঃগ্র/জ্ঞ। আব|র যখন জীবাস্মা 

নুযু্তিতে অভিমানী বা জাগ্রতের স্থল বস্তর 
কুক পরিণতি অথব। স্বগ্জের হুমম অনুভূতি 

যখন কারণে পরণতঃ বা অরও স্পই বপিতে 

গেলে যখন নাম ও রূপ লয় পায়, পৃথক 

পৃথক নস্তর একট। খিশ্রিত জ্ঞ(ন মাত্র হয়-ও 

| এক[কার বোধ হয়, তখন গ্রজান-ঘন। 

কিন্ত যৌগিক জ।গরণ, বর, নুযুস্ত 
জাহানের শনিগতি হইতে তুণীয় অবস্থা সম্পুর্ণ 

শক্টাত সাধনা 

লাভ হুইবে। 

| ছি. 
পৃথক, ও অবস্থাহ শুকার অবস্থা । এই: 
অবস্থাই, শুঁকার সাধনার লক্ষা। এই. লক্ষ্যে. 
গৌছিতে হইলে অ উকাঁবে )উকার মকাঁরে 
লয় করিলে পরে ওক্কারে পৌছিতে পরা; . 
যায়। অঅর্থে জাগরণ, উ অর্থে বপন মা 
ুবুপ্তি এবং ৬ তুরীয়স্বরূপ। এই.অকারকে,. 
উকারে লয় বা জাগরণ্ুকে ধ্বংস করিয়!, দ্বপ্জো . 

গরিণত করিতে *্হইবে )--ক্ুবার উকারকে, 

বা ্ব্নকে ধ্বংস করিয়া, মকার' ব| সুধুপ্তিজেে 

লয় করিতে হইবে। এই ম্ুযুপ্িই গরে' 
তুীয় অবস্থা আনয়ন করে।, 

কিন্ত কি গ্রকারে এই যৌগিক নুযুঝি” 

কালেই জীবমাত্রের কর্তৃত্ব বিস্তমীন থাকে-_.. 
ব্য ও সুযু'প্ততে কিছ

ুমত্ থকে না | সাধক, 
রর 

এইটুকু শুধু বুঝিবেন যে জীগ্রৎংকালেক' 

ক্রিগার উপর-_সাধকের স্বপ্ন ও নুযুক্ডির। 

অবস্থা” নির্ভর করিতেছে। জাগ্রংকালে 

মানব ভোগ করিবার জন্ত সততই বন্ধ: 

থকে । এই ভোগের গ্রবৃত্তিকে অন্যদিকে: : 

কিরাইয়া দিয়া সততই শ্রীভগবানের গুণ, 

কর্ম ও লীল।দি চিন্তনদ্বার| সর্বদাই ভাবনা-. 

রাঞ্ে বিচরণ করিতে হইবে। এএতি সন্ধায় 

সাধক নিবিষ্ট হইবেন। প্রতি শ্বাসে 

জপ করিতে করিতে সাধকের স্বামুষণ্খলা 

শস্ত হলে ক্রমশঃই মন অন্তমুখী হইবে 
এবং বাহ ইঞ্িগবর্গ আর কাধ্য করিলে না; 

ভাগ 

এবং শ্বা সবাদুও স্থিরতা প্রাণ হইতে থ।কিৰে.।. 

তখন অদ্ুলী দ্বার! অস্বাভাবিক. উপায্ধে 

নাসার, বন্ধ করিতে হুইৰে না আপন, : 

হইতেই প্রাণায়ান ৰা প্রাণবা মুর স্থিরজ্ধা, . 

৫ র 

রেচকং পূরকঃ তাক্ত। সুখং যদ্বাযুধারধম্। 

প্রাণায়ামেহয়মিতাজঃ স কবল ই স্ৃত। & 
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ধরি এরূপ প্রাগায়াম বা আপল 
হিঃ” বিবিধ গাবে হয় খাকে। গ্রথমতঃ, , 
জপ করিতে: করিতে জপে। তগ্ায় গওয়।য়. 

বার স্থিধ হইয়া যার। ভিতীয়তঃ পুন 

নিশ্থালের “সহিত ীক্ষারযান 

হান? কিন্তু অন্তশ্চৈতন্ত *বিগ্মান থাকে। 
এইয়পে 'বাঁহটৈজ্ঞত লোপ ইল সাধকের 

বৌগিক স্বপ্রাবস্থ। লাভ হয়। এইট সম 

সাধক অন্তর রাজো তগ্ময় হন এবং বগিগ্গতে 

হার উত্তিবর্গ নিডরিত হয়া পড়ে । এট- 
স্ীগ লংধকের হৃদয়াত্যন্তরস্থ শ্বংসনাযু নুযুয়। 
নলের ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে . কারতে' 

চক্র হইতে চক্রান্তরে গমন করিবে এনং সাধক 
ভখর.কোন এক অভিনব স্প্থগাজ্যে বা চির- 

স্বৃখের সাজ ভ্রমণ করিতে খাকিবেন। এষ্টরূপ 
উত্ধরোদ্বর শ্রেষ্ঠ লাজ্যে ভ্রমণ ও আশ্বর 
জুরধনার গাড়ত। রযুপ্তির অবস্থা আনয়ন কারে। 
পরে সহআারে গমন করিয়া ওষ্করকে বিন্দু 

সংবুক করেন বানাদ তখন বিন্দুতে লয় পায় 

ঘা জীবাদ্ছ। পরমাত্থায় লীন হন। 

শ - ই 5528 
,॥ রিল . তাত কো 
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রস চন 

£ পু" 
শ্রহথাধ়া ক্ষারযান বাহির হওয়ায় এখং, 

দেহাভা্তরে 
পুনঃ প্রধেশের জনত বার্থ চৈতন্ত লোপ হইয়া, 

' আছে, 

ািপ বর্ষ ৯১২ সংখ্যা 
নখ তৎ পরং ব্রগ লমীরতে। পি 
নাকো সানমনত্তাবই্েহণি মনোপানী 1... 

এইরূপ নস্থায় সী স্বরপে অবস্থান 
তখনকার সম্বন্ধে শ্রুতি রিয়াদ | 

সঙগাতীয়ং ন মে ফিঞ্চ: « 

বিজাতীয়ং নি মে কৃচিৎ। 

গ্বগতং চন মে কিঞ্চিং চা 
নমে ভেদজয়ং কণচৎ ॥ 

অর্থ যেমন “একমেণ( ঘি হীয়ংশ অসস্থা | যে 

অবস্থা সপরা তায়, দিজি। হর ও স্বগ£ ভেদ রহিত - 
হত্যা একমাত্র পরমাম্মনরূপে জব্থ!ন 

করেন । তখন আগ্মা। -"টচ্ষুবা দ্রই, শত 

ুষ্টা, ঝাচে তরষ্টা, বনসে, ভর বৃদ্ধ; ভ্রষ্ট 
প্লাণসা ষ্ট।, সর্বদ্য সাক্ষ।” রূপে |নগা।নন 

একরস ভাবে অবস্থান কগেন। 

ইহার পর সাঞঙ্খকের আর একট৷ অবস্থা. 
উহাকে [নরুপধি ব্রহ্গজ্জ।ন 

বলে। উচ। ওষ্কাণ।তীত অনন্থা। 

এষ্ঠরাপ অবস্থার, পর জ্ঞানী যেগণলে দে 

ত্যাগ করেন এনং পরম পদের অ.ধক।রী হন। 

ওমিতে)কাক্ষরং ত্রদ্ধ ব্যাহরন্ নামগরপ্মগন। 
যঃ প্রধা।ত ত্যঞ্জন্ দেহ? ম যতি পদম।ং গতিম্ 

সেবাধর্ম ও 

জীনেন বাঞ্ছনীয় কি? বাঞ্ছনীয় তিনটা, ঘা 
»অনুষ্ত্ধং। মুযুক্ষুত্ং, মহাপুরুষস*শ্রয়ঃ _ 

 ঈনুষ্তজন্স, ভগবত্লাতৈর বা মুক্তির জন্য 
আফাজ! এবং মুহা পুরুষের আশ্রয় লত। এই 

তিনটা জীব মাত্রেরইঞ খ্র্থনীয়। সকল 

: এাকাদে জীপানের মধ্যে মায দেই সর্ব 

ধর্ম 

প্রেঠ। মনুষ্যপদ্ম লাভ করিয়! সাধন দ্বারা 

আষ্মোন্সতি ভিন্ন আর জীবের পন্থ। ন|ই। 

দেবদেহ।দি সন ভোগায়গন দেচ। ভোগ 

অন্তে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত 

কেসলম!ঞ মান জীবদেছে মুর, পরম - 

€ধেমেব চরম অ.ধক।নী হইতে গারে। ভাই 



ছে ১৯৯১] 

মহা জনগণ মানবজননকে “ভুল নি মাস জন্স” 

বণিয়।ছেন। এই তুল মানব জম্ম গ্র্ণ 

ফরিয় উহার. একমাত্র সার্থকত।ই মুক্তি 

 বামায়াস্কোহ- হতে উদ্ধারের জন্তা অদম্য 

স্পৃহা । মুক্তির জন্ত উতৎকট আকাজ্ষায় 

উদ্ছেলিতচিত্ত মানবের প্রতি কৃপাঁপরবশ 

হইয়া! ভগব।ন মহ।পুরুষরূপে তাহাকে আশ্রয় 

গ্রদ/ন করেন? ইছাঈ মানবজীবনে অধোগতি 

রুদ্ধ করার একমাত্র উপায়; অতঃপর 

জার তাহার পতনের ভয় থাকে না। 

নির্ভরশীল লাধক মচাপুরুষরূপী গুরুর আশে 

ভখটন ঘট।ইয়া মগানন্দ ভননদী পার ছয়! 

ধায়। এই ত্রিবিধ প্রার্থনীয় বিষয়ের মধ্যে 

ফোনটীকে পরিভা।গ করিয়া! উন্নতির পথে 
অধিরেতণ কর! সম্ভবপর নয়। মানবজীবন 
'লাভ করিয। হ্দি মুমুক্ষুত্ব--ভগবংলাভেচ্ছ 

ন। জাগে, ভবে তাঙ্ছার পশুত্ব দূর ছয় না। 

অনার যদি মনুষ্য ও মুমুক্ষুহ লাভ ভওয়া 

সন্বেও মহ/জনেব কৃপা না হয়, তবেও জন্মের 

ফোন সাথকঙা সম্পাদিত হয় না এবং 

এরূপ জীবন ল।ধ।রণত্ঃ 'বফলে কাটিয়! যায়। 
(কন্ত প্রকৃত মুমুক্ষা! উপাস্থৃত হষ্টলে দয়াল, 

ফ্রুব প্রহলাদেয় মত দয়া কারয়া তাহাদের 

সকল বন্ধন মোচন করিয়। থাকেন। যদি 

ভগবতরুপায় কাহারও ভাগো এই তিনটা 

সুযোগঞ্ঠ ভুটিয়] যায, তবে তাঁহার জীবনের 
সর্ঘকতার জগ্ত আরও ছুইটী কার্যয তাহার 

নিক্ট উপস্থিত হয়; এবং তখন তিনি 
*জাজ্বনঃ মোক্ষায় জগন্ধিত।য়” দেহ ধারণ 

করেন। নিজের মুক্িসাধধ ও জগতের 

'ছিতের শুন্তই ভিন তখন জগতে বিচরগ 

করেন। মুমুগ্কুত্বের গ্রভাবে সাধন সহায় 

“খন জীবের মায়াবঞ্কন ছিন্ন তয় এবং আত্ম" 

স্বরূপ জান লাভ হয়, তখন ভিনি মুক্ত। 

রর ল্যোধর্ রঃ চু 
. ০ 

তিনি, তখন জীবে রঃ "সবের প্রকাশ 
দেখিয়া ধন্ত. হন। ।পিবদ্বরূপ পজদিশকে 
জ।[নয়। কৃতক্কতার্থ ছন। তিনি চখন নিককে 

জগতের প্রতি অগুপরম!ণুতে দেখিতে পাৰ 
এবং জীবে গীবে নি প্রেমস্বরূপের গ্রকাশ 

'দেখ্রি! প্রেমন্বভাব প্রাপ্ত হছন। * .. 
এইরূপে বন্ধন্মুকত হইলে তখনই লেই 

ভাগাবান্ প্রকৃত অগন্ধিতায় নিজকে উৎসর্গ 
করিতে পারেন। প্রেম [তর জগতে কোন 

কর্ম্মই স।ধিত হয় না। প্রেমের ' আকরতৃষি 
আমিস্ট যখন দেশ কাল ব্যাহত .ক্ষারর! 
সকল জীবে বিরাজম।ন, তখন জগতের হিতে 

নিজের হিত এবং জগতের সেবায় নিঙেন্স 
সেবারই অনুষ্ঠঠন করা হর--প্রেমন্বরূপ "আমি" 

রই সেব! কর! হয়। এই আমিট জ্ঞানীর বক 
আর ভক্কের হদ্নিকু্জবিষ্বারী শ্রীতগবান্। 
যত্র ভীব, তত্র শিব। অতএব জীবমেবায় 

শিবের--ভগবানেরই সেবা! করা হয়। লেব- 
রূগ নিষফাম কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ, ত 

মন পবিত্র ও নির্শল হয়, জগং জোড় বিভুয় 

বিকাশ সর্ধভূতে হোখিয়। সেবক'জীবন ধর 

হয়। কুলিতে অন্লগত প্রাণ জীবের পক্ষে 
সেবাধর্ম সহজ দেণিয়! স্ব।মী ব্বেকানক্ 

সাধন-ভজনের পরিবর্তে নারায়গঞ্জামে জীব 
সেবা] তাহার গ্রতিঠিত মঠে প্রবর্তন 
.করাইয়ছি'লন। আজ সন্প্যাসিগ্রবর্তিত সেই 
সেবাধন্দ জগতে প্রতিষিত চইয়াছে। নানান্থানে 

সেব।শ্রম ও সেবা-সমিতি গ্রতিত্তিচ হইতেছে, 

এবং গৃহী কম্সিগণও এই সেবাক।্্য গ্রহণ 

কনিয়।ছেন। ৬4 
এই সেবাধর্মট মানবের সহজ ধর্ম, কারণ ্ 

ইড| মানবের স্বভাবলাত ধর্ম । ধর্ম শঙে | 

স্বভাবের প্ুকুল৯ কার্পের অনুষ্ঠান বুঝ108. 
যে কর্ম যাহার ত্বভাবের বড় গুল সৌ 



৯ ১৭ চু 8. 
এ 

সাত নত. বেন ভালবাসে বং তাছা 

আচরণ ফাঁরিতে তত বেশী প্রয়াস করে, 

কাজেই ধ্ষাধন : জন্য প্রবর্তিত যে কর্ম, 

“স্ভাই। আমাদের ম্যতট। শ্বভাবের অনুকূল 

 ইবে, আমর! তত. বেশী তাহার অনুষ্ঠ।ন- 

(স্জঞংপম হইব সন্দেহ লাই | শিশু শাতৃক্রোড়ে 

স্মাশ্রয় লীভ' করিয়। জয়ের “সেবায়” ক্রমে 

পুষ্টি লাভ করে, বয়ঙ্ক' হইয়া নিঞমস্তানগণ 
'খ পরিবারবর্গের, সেব।য় আ্ঙ্থনিয়োগ করে, 
এবং বুষ্ধাবস্থ।য় পুত্র-কন্যাঁগণের সেবায় রক্ষিত 

হুইরা। তাহাদের সেবার মধ্যেই দেহরক্ষ| 
স্করে। ইহাতে দেখ যায় আমরা জন্িয়া 

সেবায় লাপিত-পালিত এবং বদ্ধিত হই এবং 

সেবায় দেহত্য/গ করি। জীবনের বিভিন্ন 

স্তরের এই সকলগুণিকে আমর! গ্রকাশ্যে 
১ সেবারূপে শ্রহণ ন। করিলেও জীবনে আবগ্য- 

'ক্কর্তব্য কর্মরূপে এই সেবাকাধ্য 

' করিতেছি। কাছেই আনর1 এই সেবাধর্মাকে 

নিঃসন্দেহে আমাদের সহজাত বা শ্বভাবজ।ত 

'খন্ব বলিতে পারি এবং যেহেতু ত্বভাবের 

'অনুকৃলকর্মৃই সহজ অনুষ্ঠেয়, এই দেব।কা্যও 

তেমনি সহজ অগ্চুঠেয়। সেবাকার্ষের 

' গারিপার্থিক নিক্কাম অবস্থা পর্যালোচন। 
করিলে দেখা যার যে, এই সেনাধর্খ্ইি বর্তম।ন 

'যুগের অবরশ্বনীয় ধর্ম বা! যুগধর্শা। গীতোক্ত 
'নিষ্কামকর্মের সান! এহ সেবাক।ধ্যে অতি 
হজে সম্পাদত হইতে পারে। 
॥. আমরা নানাভাবে এই সেবাধর্ধম আচরণ 

'স্করিতে পারি। গগতের মঙ্গলের ডান্য 

'ভ্রীভগব।নের (নিট. কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা 

দই সেবারই অন্তর্গত । এই সেবাকা্ধ। গৃহ 
হইতে খৃঙস্তর়ে ছুঃ্থে রুগ্ন প্রতিবেষীর, ঘরে 
ছয়ে চলিতে পারো যদি পরহুঃথে প্রাণ আকুল 

ছর। তবে তাছ।তে বেবামই“অনুষ্ঠাম করা হয়'। 

১ ও, 

ভাব নক হুইল কখনও কোন আবদ্ধ 

ক্ষার্য অর্থ বা লোকের অভ|বে পড়িয়া 

অ।মর| « 

1 ১খশ ধ্ঠ হণ, নক. 

থাকে ন। 

কলিতে জীব অল্লগত গ্রাণ। আহার 

কষ্ট মাস্ুষের পক্ষে অসহ্। দ্বিতীয়তঃ মানুষ 

অল্ল।যু। শত বংসরের অধিক আজক।ল বড় 

বেণী ক।হাকে ঝচিতে দেখা যায় না) তৃতীতঃ 
মানুষ স্বাস্থ্য হীন । ব্রন্গচর্য) ন। থাকায় দেহখান্নি 

নানাবিধ ব্যাধির আকর এবং কষ্টসাধ্য কারস 

সম্পূর্ণ অপটু। এমতাবস্থ/য় শাস্ত্রীয় পন্থায় 

দুদীর্ঘকল তগশ্য্যাদি করিয়া আনাবিধ 

দৈহিক রেশক কর্মের .অনুষ্ঠঠন করিয়। 

সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়। অতীৰ 

কঠিন ব্যাপার $ পুবাকালে খষিগণ কেহ দশ 
হ|জ[র, কেহ গ্াচ হাজ।র বৎসর তগত্তাঞ্ 

কাটাইয়। [দিক্চেন এবং অসীম ধৈর্যের 
মহিত সত্যের অন্ুমন্ধানে ব্রতী থাকিতেন। 

. তাহারা উদ্দপদ হেটমুণ্ড হয়া শীতে জলে 
দেহ ডুগাষয়। রাঁখিতেন, তরীম্মক।লে চতুর্দিকে 
অগ্রিকুণ্ড করিয়! অনাহ!রে অনিদ্রায় ন্শিদিন 
ঘপন করিতেন। কিন্তু বর্তম/ন যুগে এন্প 
কঠিণ তগন্তা পূর্বোক্ত কারণে অসন্ভব। 
তৎপর ব্রঙ্গচ্ধ্য ন। থাকায় চিন্তও সর্বদা 
চঞ্চল, কে|নও পন্থা ঝ| বস্তপিশেষে তাহার 
মংযেগ করা একরপ অমস্তব বলিলেও 
অতুয্ক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় এমন 

স।খনপন্থ। আমাদের অবলম্বন করা চাট, 
যাহাতে পূর্বে/ক্ত রূপ কোন 'নিপ্ৰ ব| 
অন্থবিধা নই, বরং মময় ও স্বতাবের উপযোগী 
ছওয়|য় সেই গঞ্থাছি আমদের অবশ্য গ্রভণীয়। 
বেদস্তের এই মুখ) সত্যের প্রচার, প্সর্বং 
থনিদং বর্গ” এই মহাসভ্য কর্মণীঝনে 
গ্রতিফলিত করিবার একটা গ্রক্বষ্ঠ পদ্থ/ই, 
প্নায়াযণ আনে শীব-সেবা।* গভীতে 
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পারিলে প্রাণে এই সেবা-ধরশে রগ হয় 

মা। ফাঞ্জেই সাধনভজনের . চরম ফলই 

সেবার এম সোপানে সন্িবি্ট। তাই 

ত্যাগ দীঙ্িত প্রেমিকের পক্ষে সেব।, 

ধর্ঘই সু গ্রাপন্ত । ইহ” কল শ্রেনীর মানবই 

' সকল অবস্থায়. আচরণ ফরিতে পারে। 

ব্রঙ্গচ।রী অথব। সপ্গা।নীই যে সর্বতোত।বে 

এই কর্ণের উপযোগী, . তাহ 

. নিআযোধন। এই সাধনায় গৃহীও যে 

. আননে সাত" .নিয়েগ করিয়! জড় আবিলতা- 

প্রেমের মন্দাকিন্ট 

বল।ই 

অয় সংসার মরুক্ষেরে 

প্রবাহিত করিতে পারে, তৎসন্বস্থে কিঞিং 

আলোচন। করিয়। এই গ্রাবন্ধের উপসংহার , 

কমা কর্তব্য । : . : ঠ 

লেবার গরথম সোপাঁনই গৃহস্থের গৃহে-- 

' আনারমহলে অনন্থিত । সেখানে রমণী অ্ধ্য- 

শপঙ্ত। হ্টয়াও.. জননীর আসনে অধিষ্িত! 

খাটি সেনা ধর্মের মহিন! বিস্তার 

করিতেছেন। আহায়নিত 

“ ঘ্বেছের কল প্রকার হুথখ্াচ্ছন্দয ভুলিয়! 

সপ্ত/নের সেবায় তিনি নিবিষ্ট চিত্তে নিরত। 

ত্যাগ করিয়া 

জ।পনভোল! বাংসলামুগ্ধ 

এমন গরেবিক। আর কোথায়, মিলবে? 

সম্ত।নগত গ্র।ণ 

তৎপর পিতা--গৃহস্ব_তিনি সেবার মূর্ত 

'বিকশি। নিশিদিন সংসাবসেবায় আ্বীয়ন্বজন 

্পুত্রকন্তার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া 

লেখা ॥ বর 
আপনার! । বয়ঃ স্ প্র ্ পিতামাতা সবাই 
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নিরত রহিযাছে।. কাজেই গৃহস্থের এই গৃহ, .. 

এই গাহস্থ্যপীবন মেবাধর্দ সাধনার প্রধান 

উপায়। এইট সেন! দরের দষিদ্রতা দুরীষ 

করণে, অসহায়ের স।হাযো। রেগীর, সেবা: 

শুশ্রবার় প্রক।শিত হইয়াছে। অজ।নে জান, 

দান, নিরক্ষরকে দিাদানও এই সেবার 

অন্তর্গত ও এগুলি সবই গৃহস্থ অব্ঠ্যকর্তব্য 

জাতসারে ব! অভ্ঞাতন!রে তাহারা এই সকল 

আচবপ করিয়া যাটতেছে। গৃহে পেবার 

প্রথম বিকাশ। উহার নিস্তার প্রতিবেশীর 

মধো, দেশবাসীর মধ্যে ক্রমে সাধিত হয় 

স্বামী-্ত্রী একত্রে গ্রতিনেশীর রে।গশযা।য় সেবা- 

নিরত দেখিতে কি মনেহারী! এ দৃশ্য চিত্ত 

করিলেও প্রাণ আনন্দ নাচিয়া উঠে ! হায়, 

কবে এমন শুভ দিন আঁদিবে, যেদিন এই 

ধর্ম আতিবণ নির্কিশেষে 

আমাদিগকে সেবায় নিরত করিবে। 

স্বতাবলাত 

আমরা 

নীচ শ্বার্থগ্রণোদিত হইয়া! প্রতিবেশীর বক্ষে 

চুরিক।ঘাত না করিয়। সেবা সার! তাহার 

ব্যথিত বক্ষের যাতন দূর করিব । এই সুমহান 

সেরার আদর্শ বাঃ! অমর। গরম্পর ্াতৃভাবে 

মিলিত হইয়। গরম প্রেম লাঁত করতঃ 

ম।নব জন্ম ধন্য করিব? সেবার সাচাযে) 

অমর! নিফম,কর্ম আচরণ করিত শিখিৰ 

এবং তাহা! হইতে পদ শাস্তির অধিকারী 

হইব | 



অভিনন্দন 

সত্রগ্গনন্দং পরমন্ণদং কেবলং জ্ঞ।নমৃত্তিং 

সন্ব।তাচ: গগনসদূশং তব্বমন্ত।(দপক্ষাম্। 
একং নং [বমলমটলং সর্ধদা সক্ষিভতুম্ 

ভ।ব|তীত' পিগুপরছি +ং সদগুরূং তং নম।মি 

স্বংমব মাতাচ (পঙ। তমেব, 

ত্বমেবন্ধুশ্চ "সপ ত্বমেব। 

স্মণ 'বগ্ ভ্রাবণং ওমেন, 
খুমেণ সব্বং নম» দেপদব।। 

এক »মগে যে স্থ।'নটা শ্বগায় মচ।র।জ. 

চক্রণতী রগ] কমলেও আধখ।সভু.ম ছল, 

ধ।ব না: অস্ত, পহপুণ, শিলাব নম কুমিল। 

বালখা স্থুত চালয় আসিতেছে, 

ঠাঠুরপটীতে এবং য় স্থানটীগে মহাস্ম! 

রঙ্মানন। ।গি, মচামায়াব মায়ায় সঃসারী 

ময়ন:ম শীতে বভপুণ।ফশে, পুণা 

সমবেঠ ভয়] পরম।রাধা শ্রীপ্রীগুরুমত।র।ত্র 

শ্রীপাদপ।ঘ্, সভ'জ্ক প্রণ শুপুর্বক আমাদের 

তাহার, 

॥ এ স্থগচীণ অঙ্গে তাহার 

হইবে। 

স।জয়। লীগা করিয়া! |গয়ছেন ) স্হ পুণাভূ'ম ' গরীব; 

মুহূর্তে প্রভুর শাশ্রমকার্ণোর পুর্ণতাসাধনে উদ্ালীন। 

স্রীবনী শক্তিতে ধেন নর্বজীবন লাভ 
করিল/ম। অ্রিজাপ জালা *বিদুরিত হইল, 

জীবন সার্থক হুইল। রি 

আশ্রমের বিশেষত্বঃ-- জী গুরুমহয়। ও 
বিভিন্ন স্থানে যে সব শাখা শঙ্ম 

প্রতিষ্ঠ।ঠ করিয়াডেন, তার অধিঝাংশ 

আশ্রমস্থানট পরম ভাগবত গুকগণ কর্তৃক 

প্রদত্ত । কিন্তু ময়নামচী, আশ্রমটী সম্পূণ 
সাঙ্গার নিজন্ব ।উগাতেট বতুষান কণ। বাজ, 

- বিশে সব্বন্ধ 

রহিয়াছে । তিন দয়ালু॥ ভাট দাগেব সার্থকতা 

রঙ্গ! কারবার জনক এ অঞ্চকে সদার্প 

করিয়াছেন। উহা! আছ।দের কেন, & 

দেশনা'সগণেরও পরম সোৌভ।গাঁতি বলিতে 

'সামরা ধনে ও. ধারপাযর হরতঃ 

ক।জে: সর্বাস্তরস্থ ও লকাস্তর্ধা।শী 

ময়নামতীর প্রতুতত্বসন্কলনকর্থী শ্রীযুক্ত বৈকু 

কুমর দত্ত বলেন, আশ্রমের জন্ত নির্বাচিত 

প্রেম।'পদ ধশ্মনর। তৃবুন্দকে সাদরে প্রেমসম্ত।ষণ শৈপশিধরে এক সময়ে অনধিক দু লহ 

জ্ঞাপন করিগছি এ+ং পরী গুরুমগারাঞ্জের সন্ত্রাসী অপস্থান করিতেন। আরও এতন্দেশে 

মনমতী কেন্দ্রেব ভক্ত ও শিষ্যামগুলীর পক্ষ এইরূপ কিন্বস্তী আছে যে, নথ প্রসিদ্ধ সাধক 

হষ্ঠনে আগহক ভক্ত ও শিষ্াম গুল।কে সাদর 

| অন্যর্থন। ক।রঠেছি। 

আবে নননকানন ও দেবসভার কথা 

শুনয়া অসতেছি। 

ছহল। আধ সেই . আনন্দময়ীর? জন্মভূমি 

মীননাথ ও গেরক্ষনাথ এখানে সিক্ষিলাচ 

করিয়!ছলেন। এখানক|র 'প্রকৃতিক দৃষ্ট 
করূপ অনির্বচনীয় গাভীর উদ্বোধক, 

তা অ.জ প্রহ্যক্ষীতৃত তাহা ভাবুক মাত্রেররই অন্ৃভবনীয়। 

আশ্রমের উদ্দেশ্তঃ-- জাতীয়শিক্ষ/র তাদশ 

আনন্দ আশ্রমে, পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত শ্রীস্ত্র- গ্রবর্তনকল্ে, অসমনঙ্গীয় সরবত মঠ: ধ্ঠ। 2 

গুরুমহার।জকে অবলোকন করিয়া আমরা 

ঝিদিবের দিবাজ্যোতিঃতে জ্যেতিক্মান এবং 

পূজা পাদ জীপ্রীগুরুমহারাজ নিজ ত্বাপ্ধন 

খাধিবিস্ঞ/লয় অর্থাত বর্ষচর্যা ও ঠবদিক নিয়মে 

মৌরছে মাতোয়ারা । 'মাজ অমৃতধার।র শিক্ষাকে আসাম অন্তর্গত কোকিল।মুখ 
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গুড়া, জয়দেবপুর, ময়ন।মতী, হালিসহর ও এবং গুরুজনকে প্রণাম, এট কুয়েকটা কার্ধা 
মেদিনীপুর প্রতৃতি স্থানে আশ্রম প্রতিষ্টা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 

করিয়াঞ্েন। বঙ্গের বিডির স্থানে এট রূপ সঙ্ঘধক্তিলাভকরে উক্ত প্রকাব গৃগীদের 

বঙ্গ )প্য। শ্রম প্রতি! করিবেন, উঠা তাহার একত্র ভওয়। আবন্তাক। পরম্পরের মধ্য 

একান্ত টা ॥ দেশের মহামান্ত নেতাগণ ও যাহাতে ্রতৃচান অক্ষুণ্ন থাক, এবং প্রীতির 

সমাজসংসকারধগণ। একবার সমাচিত চিত্তে চরণে ধাচাতে সৃঢ় বিশ্বাম এবং নির্ভ'ত1র 

চিন্তা করুন, কষচর্ধা অতাবে দেশের কি উদ্রেক হয়, গ্রাণ যাচাঙে পিষয়ৎন্ধান ছি 

শে।চনীয় অবস্থা, কি বিষম সর্বনাশ উপস্থিত করিয়' তা।গঠাবাশ্যে৭ দিকে ধাবিত হয়, 

হইছে -হিশ্ঙ্গাতি ধবংশের পথে চলিয়াছে; ততপ্রতি [বশেধ ঠেষ্টিত থা!কশে। জগতে বন্ধ 

বর্তণানে ছুর্দণার উরম সীমায় দেশণাসী গ্রাকাব সংকার্য্য অ9িত চইয়াছে, সমস্তই 

উপনীত হয়ছে । অতএব যাদ দেশের, সজ্ঘশক্তিণ মামা ঘেষণ। করঠ। 

আগ উন্নতির টচ্ছ! থাকে, তাহ! তইলে ধন)” সঙ্যশক্তিন মুপমন্ত্র এক গাগচ! ' চিল সবে 

পরাণ, জান এবং অধ্যবসায় লইয়া আরা মুন ভুলিয়া একই উদাস সম.1* তাবে আবম 

খাব প্রত সেই সনাতন খর দিছ। লয় লিয়োগ বি/ত প।'পাপঠ সজ্ঘশক্তর উ/ম্মহ 

গ্াতিষ্ঠর্থে গ্রন্ুর ঝার্ধোর সঙায় ওউন। ছয়। 

আমর! সংসারের জীব, শাস্তিলাছের ১ এইড, মকালেট মানুষ চায়। বন্ধ তেমন 

আশায় স্বা্। প পর়িবাঃ পঃরনধর্গে পরিবেছিত সা গড়িবাণ পাবস্থায় সকলে" উদাসীন 

$ইর1. বস করিতেছি । কন্ত )বধাঠার |ক যদি দেশের উন্নতি কর্ধিতে চ13, “দশের 

বিধান, িএমা।রক জীবকে প্রকৃত শংস্ত দশের দৈষ্ঠ ঘুগাছতে 61. তবে মুনখাধ দর 

ধনে বঞ্চিঠ কারয়ছেন। ভক্তসন্মিণনীর পূর্ব প্রবর্তিত পহা “পলন্থন ক৭। আ৭1ৎ গৃগীর 

পুন্ন অধবেশনে এই শাক লাতের যে ত্রাবধ গৃহে আদর্শ পুরুষ, খাষমানর আভা 

উপায় সঙ্ন্ধে বগিত হইয়াছে, তাহ।র কিং দেখিবে। অত এব গাহ্স্থ। জীবনের সু পাতিষ্ঠাই 

আভাস এই স্ব(নে দিতেছি। প্রধান ও গ্রথম লক্ষা হওঠ1! উচিত এবং 

১। আদশ গৃহস্থ জীবন গঠন। সকল প্রকার সংন্বত শক্তি হহ।রই গ্রচার ও 

২। সঙ্ঘ শক্তির প্রা ।  প্রতিষ্ঠঠকলে নিয়োগ কর! আবহক। 

ও। গাব বিনিষয়। “খারম্পর তাব বানময় আমাদের আজম 

ধাছাতে নবপ্রেরত ভ।বরাশি গৃহের রক্ষার প্রধান সহায়। সংস|রের নান|বিধ 

মকলেন্ত গুণে অগ্রতিহত গাঁততে গ্রবাছিত বিষয়াষে আমরা জর্জারঠ। মন ক।ম- 

হয়, তাহাই কারতে ছইবে। জীবনে সাধন ক।মনায় মুগ্ধ থ।কায় সর্বদা সণস্ক ও সন্দিগ্ধ; 

ভঞ্জন যে অব করণীর়, ইং] যাতে নকলের কাজে5 এহরূগ |বপদাপ্ অবস্থার শ্রীত্গুরু 

প্রথণে গাগরূক থাকে, এবং সকলে গরম্পরের চরণে শ্বাস ও একনিষ্টা্ট একমাত্র সংসার- 

 খ্রতি ্রী।তভাবাপন্ন ও উচ্ছঙ্ঘলতাব রাহত সাগরের তরণী। : 

ভয়, তজ্জন্ত সক।লে ও মন্ধ্যায় তরী, পুত্র ও. সময়ের অল্লত! নিবন্ধন বিশুযিত বর্ণনে 

জুন্গগুণখলহ ওদগণদ। ডৌর, প1$) সনধীর্থন অসনর্থ। কাছেই এ আঙম সখুকে কথধি 



টি 

ঘর্ণণ করিয়াই এ ক্ষুদ্র গ্রবন্বটী উপগংহাঁর 
করিব । 

ভীশ্রীগুরুদেবের ছুই জন ভক্ত ত্ীযুক্ত 
্য়চন্ত্র বিশ্ব(য় ও শ্রীযুক্ত গোলক নথ দে, 
উভয়ের উগ্ভম, উৎস ও বিশেষ চেষ্ট/র ফলে 

আশ্রম স্থান শ্ীশ্রীঠঠকুরের হস্তগত হয়। 

এই কার্যের জন্ভ অ।মর] তাহাদের নিকট 

খণী। প্রার্থনা কি তাহাদের, এ ভাব অপু 
থা(কয়া চির বন্ধিত হউক। 

শ্রীপুর মহার!জ গ্রায় ১৫**২ দেড় 
হাজ(র টাকার বিনিময়ে স্থান্টী হস্তগত 

কর্রয়াছেন। আশ্র;মের বর্তীম।ন অধাঙ্গ, শযুক্ত 

কুম।রানন্দ ব্রহ্গগাদীর অশেষ যড় ও অক্রান্ত 

পরিশ্রমে ইহ! আঁশ্রমর যোগা ভ্ইয়।ছে। 

দুই, খানা ইক নিম্মিত মনির ও ৪1৫ 

খানা, ছোট খর উঠিয়ছে কিন্তু তাহারও 

অনেক কার্য) অগন্পন্ন বহিয়ছে | এতদ্ব্যনীত 
দেোণতে 

গ্রতি৪|র হ্ 

স্বাগটা আঅগোণে 

আশ্রমে! আনেক অভ।1 এখনও 

প1ওয়। যায়। খযা৭গ্য।লয় 

ছু অর্থের গ্রায়গন। 

গত|রের” গর পেষ্টন কব! আখশ্যক | ক|রএ 

আশ্রম1ত ফণণ|ন্ বৃফাপি বোগণ পক্ষে 

আনেক শিল্প যটিতে'ছ। আশ্রমের জগ্ত গলাশয় 

খনন করিতে বছু অর্থের প্রথে।জন হবে। 

উক্ত ব্রদচ।রার সংহত আরও 15ন গন 

নিষ্ঠ।বান্ ব্রঞ্চচারী আশ্রমে আছেন । ঠা5।দের 

ভরণপেধণ উপযোগী কফসলখে|গ্য ভূ।মর অভ।ব 

আছে। ক্রমে |কছ়ু কিছু গান আগত কারঠে 

পারলে আশন পরিচাগন পক্ষে সুবিধ। 

হইণে। এ সমস্ত অভ।ব পুরণ জগত সম্প্রত 

১০০০৯ দপহ্!জ? ট|কার ধায়োগন। অথ 

ংঞএছের নমিত সত্ব ধদ্ুঝান হওয়। বও71 1 
রি ৪ 

আ।শুমটীর গ্রাত স্থ।নীয় কের মহ।ঞছাতি। 
বর্তম।নে দেখি পওযা বায না, আশ। 

খাধগপন 
8 

[ ১৭শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা, 

করি, ভবিষ্যতে তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট 
হইনে। এবং যাহ।তে ঘকনে ঘরে মুষ্টিভিক্ষ। 
কিম্বা ম|গিক টাদার বাবস্থা হয়, তাহারই 
বিধান করিলে আশ্রসটা সর্ব।ঙম্থনার এবং 
ব্রহ্মচ।পিগণের উদর।নের সংস্থ!ন ছুইতে পারে। 
অ|এমের অন্থতম সন্ত প্রীঃট্ট মৌল্বীবাদার 
নিণামী উকিল শ্রযুক্ত নম্ম্দ! কুমার সেন রুগ্ন 
অবস্থায় পূর্ণ উদ্চমে, আশ্রম কার্ষের অর্থ 
সংগ্রহে ব্রতী থ|কয়। ৯০০২ নয় শত টাক! 
দিয/ছেন। নেয়।ধ।লীর সন্ত শ্রী? মহ 
কুমার বনো]গধ্য।য় মহা!শয়ও অর্থ সংগ্রহ্থে 
দ্বিতীয় স্থান আধকার করিয়।ছেন | কিন্ত 
চটগ্রামের সদন যুক্ত মহিম চক্র দেব এবং 
্রগুব। ধিলার মদন্ত কুমিলল/ওর উকিল 
শঘুক্ত হলধর দে দহাশয় কর্তব্য কারে; 
'উবশীন্ত প্রদর্শন করিয়াছেল। ব্ভি।গীয় 
সদন্ত শ্রাবুক্ত অর্খনী কুমার দশগুপ্র 
সবসগজ, মহাশয় তাগার গা।রব||রক শান্তি 
নিধন আশান্করুপ কাধ্যন।দন করতে 
প]গ়েণ নই । তবু তান চে।র ক্রটী করেন 
শঠ। প্রাণ করি, সপ্ত মহ[নমগণের 
খ্রাত্যেকেণ প্র।ণে মনভানে প্রেরণার সঞ্চর 
£উক, তাচাদের প্রভোকের কার্য বরা, 
সি নর খাতার অভাগ অভিযোগ বিদু'রত 
২৬, আ|এমড গর্ব।গন্ন্ধর ধউক। 

আখনথগায় খারবত নত আশ্রমের 
কাঞ্।স অন্ত ৪* এন ব্রদ্ধগাদী আজঞ্জাবন 
কোন|গ ব্রত অথগনথন কারয। জন সবর 
5115 উৎসর্গ কানয়!ছেন। 

সনের ১১ পৌষ 

িগত ১০২২ 
শক্ত সাম্মলনীর প্রথম 

এ|খ|ম বীর পখ|রদ্বত মঠ” 
কোকলামুণ পুণ। আনে অনুষ্ঠিত ভ্য়। , 

বিগত শত্মর তীগৌব।গগ মেবাশ্রমে ৯ম 
বষিক অধিবেশন হইয়ছিল। জত্যেক 

অধণশন 



এন ১৪৩১২ 

লক্ষিলনী ধর্মত্রাতূগণের এ্রাণে হের? ভাবের 
বিক।শ করিয়াছে, তা! বর্ণন[তীত। 

, পরিশেষে আমাদের গুরুভ্র/তিগণের নিকট 

বিনীত [নৰ্খদন এহ ৫, অ[মর। অনভিজ্ঞ 

ফথেই তঞ্দের পেব।-গুশ্রাষ|] এবং 

আঞহাপ1দগ আশানুরূপ শুবন্দে।বস্ত করিতে 
পরি ন]হ। ভ্তুআ।নে অ।মাপেগ সব্ব প্রকার 

ক্রটা স|জ্ণ। কণিবেন । ওশ্রা ওর৮রণে 

উদ্ধ1 ভর্তি ও আচল ভক্ত হয এ৭ং তার 

ছ[ধ্যে আীবগেদ অবশিক্ কাশ আশুবা/ধভ 

হয়, ইহ এ্।খন। | ২৩ 

লঙাগত দ্র/তুধুন্দ ! আজ ময়ন।ম হী সারস্বত 

আশ্রমে আপলাদের শুভ৬গদ19/8 আ।মধা য়ে 

কত জা উপভোগ কারভে/ছ, তাহ। 

বর্ণগাঁডীত | এবার ময়ন।মঙার আশ্রমে 

ভক্তগণ সান্মালত হইবেন, রী গুরুমহ রাজের ' 

এইরূপ আদেশ ছিশ। এখানক.র আশ্রমের 

অনেক অভ্তা রহিয়াছে । স্থান সংগ্রছ 

কগতেই অত্যন্ত বেগ পাইতে ধয়/ছিল। 
ক সন্দিলণীর আধবেশন উপলন্ষে ৩ সকণ 

ভনভ্ত|ব দূনীকর্সখ।০ |৭শেষ ঠেষ্ট। কর। হয়। 
গরুভছদের মধে) কে ০কছ এষা স্তে সমাগত 

জ্হয়। (বশেব উতস।২ এদ(ন কারগ।ছণেন। 

কন্ধ য৭(এম॥ ত&|0ধ৭ তমগ। ডল ও 

নহানুদুতর পর পম ধায় পহ 1 সহ" 

স্বলের গুরুভাছ।ধগের মধ্যে ম।লবাবাধা সের 

ভীধু্ধ লণ্মুর।কুম।র দেন উা/কণ অংশ ৩ এন্ড 

স।হাধ্য কারম।ছেন। কম দেঠে, আন। বস 

বিপত্তির ভিত্তরে৪ [ঠান আনে ক।য্যে 

বেরূপ অগৃহাগ ও 9হ1হুডত চেব(হম.ছেল, 

|ই। সকগেনচ অওক্নণীয়। 

*. সর্বাগ্রে. আমি আপলাদের |নকট 
আধজদগ আর ব্য. [নক।শ উপা্ত 

জভিভ[বণ ৯২ 
করিতেছি । এ পর্য্ত নদ! স্থল হইছে 

১৭৭*২ টাক! দান প্রাপ্ত হুওয়! গিয়াছে কিন্তু 

বায়েশন পরিমাণ ২৭২২1/১ আনা দৃষ হইবে। 

হুঙর]ং অত্যন্ত অভাবে খ।কিয়।ও আ।ন1৮ 

দিগকে এই তক্ত মহাসান্মলনীর 4)-স্থা বারতে 

হইয়ছে। আপনর আনেকেই দুরদেশ 

হইতে এখানে পনিশ্রান্ত অবস্থায় উপনীত 
হইঝাছেন। আপনাদের উপযুক্ত শশার 

ব্যবস্থ। করিব, তেমন আ।য়োভাঙ, আমর! 

শংএাহ করিত পারি নাহ। এহ আনিচ্ছ।- 

সগাও ক্রটার জন্ত বারস্থার গমা চ]হ্ডেছি। 

ভাতৃবন্দ! যাহারা দুই অআধবেশনে ভর্ড 

সংম্মপনীতে উপস্থিত ছিলেন, ত।হারা (নেন, 

আমদের পক্ষে উহাকি এক আনব্রটনীর 

বা!পার। শ্রীত্রীঠ।কুর্নহ!রাগ তাহার 1বশেষ 

আ।শীব্বাদরূপে, ভক্ত ।শয্যগণের কলা ণকা।নন।য 

এই ব্অভিনন ব্যবস্থা গ্রাপভিত করিয়।ছেন। 

মহঘি আতর বলেশ-- ৰ 

"হাগ্তেহপি বহবো হত্র বিনাধর্দং বাস্তি ছি, 
[বিন।প ধন্দশ|ভেণ স ধন্মঃ পাবল স্থতিঃ ॥ 

-আঅসংহত) ৩৯৭ ক । 

"মষখ।নে হাম্য-পারখীদক|পেও আধদ্ম 

ব্যতিরেকে (পুখ্যকথ। ) বলে, ধস না 

থ।কিজেও শন অজি ধন্জপুণ) আুঙগাধ। 

পথ 1” | 

আমর ইহার বিশেষত আরও বধ 

উপথান্ধ কাগধাছি। শ্রী ৬রনহ। 91৬4 

দয়া এখানে সঙ্ঘশাক্ির উপব আ০৬)শীম 
রাপে কাব্য করে। | 

কএ।% বঞেো "1180 100010 01)0 1))611161 

যত আবকনংখ্যক (লোক 

অ[বদ্ধহহয়া একই নজর ডলে স্পঞ্জ 

ইল, ততই ধক ভ৯লা »৯তুত &হত্ত 
* & 

এক ঞ1৭৩1% 

|, 



. ক: চি তি | আাদপন রর 7 1৮ ১ সপ সখ 

শাক | ইহা অধ্যাত্মজগতের  কথা। 
সমবেদন| ব| সহানুভূতি, মানবমান্রকেউ এক 

সুত্রে গ্রথিত করে। আমর সকলেই দরিদ্র 

ও নিঃলক্ষণ। খবির! বলিঙ্তেন)__. ূ 

*ণএব্মশ্মিন্ লততগ।পিনি মংযারে ন কিঞ্চিং 

| শৃখম্। 

এই সংসার পাপসনথুল ও ক্ষণবিধ্বংসী। 

্ ইহাতে কিঞ্চিং মাত্র নখ নাই। 

:নহস্থপি' কিঞিৎ ছঃখাপেক্ষ। স্রগসংজ্ং ৰ 

ভদপ্যনিত্যন্।” 

হদিও ছুঃণের তুলনায় সুগন।মক কোন কিছু 

জাছ মনে হর, তাহাও আনিত্য। 

“তৎ সেবাশক।বলাভেল ব1 মহন্দ, £থম্ 

আবার সেই নথ ভে।গে অপন্ত হইলে আগব। 
হায় অলানে মহৎ দুঃখ উপান্থৃত হয়। আর 

এই দেহই ৰ৷ (ক? 

প্বস!-রুধির মাংস। শ্-মেদো-মজ্জা- রী হআকম্” 

ককগুলি বসা, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, 
মজ্জা ও শু;ক্রের সসপায়ে উঠ নিম্সিত, চশ্া] 

বরণে আবৃনদ, চটর্ধপূর্ণ ও মৃত্রপুরীয। দির দ্র। 

আনুপিদ্ধ। এই দেহ 

“লনুখশটতৈরগি অখবৃতে। বিকরী।» 

মুখ শত মংবৃত হলেও বিক|রী-- 

*প্রণঞ্জদ্ব'তম।প বিনাশি |” 

উঠ!র ধারণ ও পে|যণে ধত কেন যত্ব করি ন।, 

উহ বিন।শী। 

“কম ক্রোধ-লোভ মোহ-মদ দাৎমর্্যস্থানম্।? 

| কাম, ক্রেধ। লোভ, মো, মদ. মাতসর্ধয, 

নামক ষড় বিপু হাঠাঁকে বেষ্টন করিয়। থাকে। 
এই সকল চিন্ত! করিলে হৃদয় অবগন্ন হয় 
জীন বনতঃই গান উঠে কঃ পন্থ।ঃ 1 

তক সনসিলনীতে এইরপ কাতর, দীন, 
সংসারনীত্িগস্ত ব্যক্তিগণ পথ খুঁজতে 
আসিম! থ।কেন। তাদের অশ্র.জভিযিক 
আনলনে ব্যাকুপতা পরিচিহনত থাকে। 
বৃভুক্ষিত জআঙা। অমৃত  অগ্ুসন্ধ!নে 
ঘুরিয়! বেড়ায় ॥ দ্ৰবীর্থ কাহ।কেও দোঁখলেই 
আর মোন কগ! থাকে না । একেজ্জন্তের 

কঠ$সংলগ্ন হটয়া ৬ব্ন্মশ্র বিশর্জান করে। 

সেদৃণ্ত বড়ই মধুর । সে নির্জ্নকায় 
গাভীরধর্য থকে, বিছাৎ গ্রানাহ, : খেলে। 
এখানেও অধ] জগতের আর একটা 
আচন্তযানীয় কবস্থা পরিপ্রুট হয়। নীরব 
স|ধনায়, মনত যধুণ্যকর সংখা! যত 

অধিক হয়, জত্ট তাহার £হরীরধ্য বৃদ্ধ পায়। 
কেউ কাহাঞ্ষে মুখ ফুটিয়া [কটু বলে না, 
অগচ গ্রা।ণ ভরপুব হইয়া উঠে) যেন হৃদয়ের 
তন্বীগুল ঝজতে থাকে, 'হাহাতে বাহিরের 
নিস্তব্ধতা ঘনীভূত হয় সত্য, |কন্ধ অন্তর 
রাল্যে প্রেরণ। 'আইসে, নন্তা ছুটে। পাশ্চাত। 
ভ।বুক মহ|ম।ত 18070 এইরূপ অবস্থা লঙ্গ্য 
ক'রয়ই বলয়ছিলেন 5110705 1770111. 

[01160 হয় অরথ।ৎ শিস্তব্ধঠর স্তর আছে। 

উহা দসসত্বের অধিক) অনুসারে, [গুণ 
ত্রিগুণ মগণা চতুগ্ুণ হতে পারে ।-এক।কী 
যত কেন তর্দগত হইয়া ধ্য।ন করা হয় না, 

এই মঙ্থশক্তর গ্রহভাপ সেখানে ছল 

হয়। দুত এক পণ্লা বটিতে, ্বীণনতায়া 
শিঝরিণী 'একটু উচ্ছপি5 ওর সনোহ নাষ্ট, 
কিন্তু দেখবা।গী গ্রাননে সকল স্তনকে উর্কর 
ও শশ্কপমুদ্ধিণাশী করিয়। তোলে। আবার 

উষ্ভার গ্রাতী৭ও স্থাহীভয়। ঘুছ এক খড়তে 
অনাবুষ্টি ঘটিলেও সে দেশে ছুতিক্ষ কবল 
শিদ্তার কারতে পারে না। গুড়ের *সক্ষে 
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এই সন্সিলন কত কগ্যাণকর, 'উত্তম। জেট 

তাঁৎ। উপলদ্ধি করিয়। থ।কেন। 

প্রঞ্নগুরুমহাবাঞ্জ এই শু 5 মুহর্তকেই 

শি্যর্গের গ্ুঢুণে' শক্ত বীঙ্গ আরোপ 

ক্রিণার উপযুক্ত, মমঃ মনে কণেন। উধঃ 

ক্ষেত্রে বীজ ৭পনে কেন ফলো।দয় হয় না 

[নর্মাল অ।ক।শে কে কখন বিঠাল্লঠা পরিস্ফুগশ 

প্রত্যক্ষ করে? [শাশর সং্পংতেচ পপ. 

বিপেবে কিঞ্কগুল 1হির।পরণ “ভব কারয়। 

্রস্ফুটি 5. হয়। নিদ।ঘপন্তপ্ত মরুত্থানে কখনও 

উৎস উৎন।রিত হয় ন|। 

১ সাধনের জন্যয আনগ্াপশেষ যেশন 

অগকুল ভয়, স্থানমাহাখ্যে 05মন উৎকর্ষ 

ঘ'ট। আঞজজ আ'মণা তে পুশাস্থানে সমবেত 

হইয়!ছি, প্রকতিক দৃ্ে উগ অভ মনোহখ। 

এন অপূর্বব পর্ব তাশখবে দী।ডাইয়। যখন 

দৃষ্টি সঞ্চগন করি, তখন মনে হয়, প্রকৃতি 

উঞ।কে সাধণার উপধুক্ত করার 'জগ্গ কোন 

বিষণ কণা করবেন নাই । উদ্ষে ঈন্মুকক 

চিবশন্ধ দমান আক।শ ঈগারগ মাতম! কার্তন 

করে। নিয়ে শম্পচ্ছ।দিত জাস্তরণ ভ্'ম 

অভা।গতকে অআ।গন ৪ শর্্য [দর। থাকে । 

সতত প্রাগমান সিদ্ধ মলসানিল কহদুর 

ছ্টতে প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গে তব্জ তৃলিয়। 

সথারিত ভয়! চ।কিদিকে সিটপি-শ্রণী -সীন্দর্যা 

সন্ভাব উদ্ব'টিত করিয়। রাপিয়াছে। ভাবুক 

ত|হ। উপভে।গে সমর্থ হইবেন । 

আর একটী কিখান্তী আছে, এক সময় 

এখানে দই লজ »৪য,লী বস করিন্ডেন। 

শ্রীহীগুকমঠার!ঙজ সারবত নশ্রমর জন্য এই 

স্বনটাকেই মনে'নীত রুরিয়”ছন। তহ!র 

বাণী_« এঈ 'আংশ্রটী তীহান পল শ্রম 

হতে শ্রেঠ উবে ।” ভ্রাতৃবুন্দ, আমার 

ধিক অর কিছু বলিণার নাই। 

*আনশরন প্রুতিউ।গনের . উদদ্ দন্বন্ে 
পিএ

 

সেটি 

সপ 

অভিভ্াষণ 
: স্বপঠগ্রজ|বে 

ৃ ১ 

ন(লে।টিত হুইবে। স্তাশ্রদ সংস্পৃট 

ধারাগ্তাগয়, শ্রম রক্ষ।ব জন্য বরক্ধ)রীদের 

প্রয়া নীয়না, গৃাস্থুর, সহিত এই আশ্রমের 

সম্বন্ধ গ্রভৃতি [ব্ষঃ দীর্ঘ সমালোচনা আবশ্যক । 

'আঁশ। কাব সতার্থনর্গের মধো অন্থা কেহ সে 

বিষয় বক্তীঠ! কগিবেন। ৬ 

এইক্ষনে গুরুদেবের আদেশে, সা।মি 

আপন।দিগকে উতপণেক কার্যে যোগ দেওখার,. 

'জঠ সব সম্ভ'বশ জ।ন/ইহেছি। কিন্ত পরি- 

সমান্তন পুর্ব অঠর একটা একর্তব্য পালন 

করিতে হম । ধার! আশ্রমের কার্যোন্জীবন 

উৎসর্গ করিয়াছেন) ধাহাদের আন ও অনুষ্টঠন: 

আমাদের আপশ্থপণত্তী হবে, তেমন সতীর্থ 

কঙাকেও আ।ঞ্ এই মান্মণনীতে দেখিতেছি: 

না। শ্রদ্ধে্ ভ্রাতা স্বরূপানন্দ আর ছু? 

লোকে নাঈ। ল্লীগুরুধ কৃপায় ত।হ।র কাধা 

শেষ হঈয়াছে, তিনি চলিয়া গেলেন। বর্দিগ- 

তাঁচার আভ।ব 'আঞ্জ আমব। প্রাতি সুহুর্কে, 

প্লুতোক অন্ষ্ঠানে উপনদ্ধি করিতেি, তু 

শেক করিব ন। । কারণ-- 

ধনুষ্যে কদনীন্স্তনঃলারে সারমগর্ণস্। 

যঃ*্কবোতি সঃ সন্মঢা গলবুদ্বুদ্দ নিতে ॥ 

গ্বেবাংক্ত পণিখণের কদপণীন্তন্তপদৃশ নিঃসার/- 

ধলবুদ্বুপক মত ক্ষণ্ছুব অস্তিত্বের উপর 

স্ববঠ: আরে।প' করে, সে আভতশয় মুড । 

গনী বনুমভী নাশম্ উদ্ধধিঃ দৈবতনি ৮. 

স্বৃতরাং খেদের কোন কারণ নই । 

পঞ্চণ। সভূতঃ কায়ে। যর্দি পঞ্চতমাগতঃ 

কন্মাতিঃ স্বখবীয়োখৈঃ তত্র কা পারবেদনা 7" 

তবে তীহার শ্বরতি আমদের চিত্তে 

জগরূুক ৭কছে। তাহার উৎসর্গানিষ্টা, 

এক প্র।ণতা) সংযম, "আচার ও কর্তপ্যপর।য়ণতা, 

আ।মবা ভূল? না? জীবনে তিনি আমাদের 

সগায় ছিলেন, মবণেও সুহৃদ থাকিবেন ॥ 

ও শাস্তি ওম * 

+ কুমিলা! ময়নামতী সারম্থত আশ্রমে ভক্ত- 

গশ্মিলনীর ১ম বাধিক ' অধিবেশনে অত্যথবা সমিতির 

পক্ষে যু জগচন্তর সেন বি, এ, কর্তৃক পঠিত ॥ 

তে উিাটেকররগেচ জে গাঁ শপ ০৮০৮ ৩০ 5 ররিডিজভাজ*্০ » পরার 



নিগুণ ও সঞ্জণ একই বর অবস্থাশর মাত্র 1. 

চৈতত্তট (০00506003755 ) সেই একমাত্র 

বন । ঠচন বণ জআনাক্ত ( 001278171199650 ) 

খনউ তিনে নিও৭ আবার যখন সেই 
চৈতঙ্ঞ স্বীর এাকৃতি বা শক্তির শরণ করেন, 

সখন তিনি সগুণ (17210103060 )। নিগুপ 

পৃক্কোচের (76-21550120107 এর) অবস্থ! আর 

লঞ্চণ সম্প্রুদারপণের ৫5 0:99000017 এর) 

'বন্বা। এট সঙ্কোচ ও সম্প্রদারণই গ্রলয় ও 
ল্ষটিবা নৃষুত্তি ও জাগরণ | চৈন্যেব ্মভাবই 
হাকাশ, তজ্জন্য সম্প্রপরণ। শুদ্ধ বিকরশ্ন্ 

চৈতন্ত (50800 ০0175010115755 ) গ্রাকাশ. 

স্বভাব তত স্বীয় শক্তির (109660 890০0 

01 00790101057255 ) মাহাযো পঞ্চীকরণঘ।রা 

এই জগং ও জীবে পরণত ভ্ইগেন। 
এই শক্তিকেই অ(মর! গ্রকৃতি বলিতেছি। 

এশক্তি তাহার শ্বরূপ শক্ষি__নিগুণ 

'অনন্থায ব্রন্ধে না! টকতন্তে স্তিমিহভাবে ছিলেন। 
চিচ্ছক্তি সৃষ্ট যনুখ ছষ্টগা সব, রজ ও তম এ 
তিন গুণে পরিণত হুন। এই তিন গুণের 

গমবাক্ষে গ্ররৃতি। এই হিনটা ণসমভানে 

মিশ্রিত হছইঙেই গুণের তিরোধান তয়। কারণ 

উত্তম --ধাম-_অধম, এই তিনটা গুণ লম- 
পরিম।ণ হইলে গুণের লোপ ভয়, সুতরাং 

. তখন শক্তির ক্রিগশীলতার তানি হয়ও 
শ্রাঙ্গর্ নিগুন -অবস্থ! আসে বা তখন প্রহ্ধ 

স্বরূপে অবন্থান করেন। তবে কি এই 

পরিদূর্তমান জগৎ মিখা!। ? ই1৮পারমার্থিকভাবে 

. জগুগ গ নিশা 
পন হু দু আহার হহরাছাট 

৪. 
জগৎ মিধা', কারণ জগতের কোন স্বত্, 

অস্তিত্ব না । কেবল “অজ্ঞ।নানস্থায় রঙ্ছু-স্ত 

সপজ্ঞান, গ্ততে রজতজ্জান যেমন সত্য -- 

তক্জপ অন্জঞান।বস্থায় জগ3ও বাশজারিকজানে 

সত্য । কিন্তু ভ্রম দুল তইলে যেমন সর্প গ 
রজতক্কান ভত্তর্তিত তইয়া রঙ, ও গুক্িমান্তর 

বর্তমান থ।কে, ড্রপ জানার জগুং 

ব্রহ্মময় ভ্টয়া ধায়. তাই গং অগচ্য |” 

বড় তয়ানক কথা! তাত। ভইলে জগ্গই 

জড়রূপে রূপাস্তকিভঃচইয়া আনার সেই জড়ের 

জাস্মুব্ঠহো 'ভরপুব বা" ওতগ্রে।ত ভয়! অগন্তের 
পঞ্গে সাক্ষাৎ দ্রটা, ডোক্তা ও অতিরক্ষিত! | 

নেশ, ভা। চলে দিগুণাবস্থায় কে।ন সময় 

কিছু ক্ষিল ন!, এরূপ বল! যায় ক? ন1-. 

কারণ নি ৭ না অনাক্ত বলিলে ঠ5-ন্তের 
অস্তিত্বের বা [বগ্ম!নহার একান্ত অভ।ন কটতে 

পরে না। একান্ত অভাব হলে তাবব। 

ব্যক্ত ছয়|ক গ্রকারে? য|ছ। কখনও ছিল 

না, তা কখনও আ।সতে পারেনা। এই 

অনন্ত শৃন্টের মাঝে “এক|ংপেন ক্থিতং 

জগৎ” বা এই গুল পারদৃশ্াম।ন জগৎ । অনন্ত 

জল(ধর মাঝে কোন স্থানে আত্যন্তিক শৈত্য 

ংযোগে জল জমিয়। বরফ হইয়া “বায় ও 

পুনরয় বর্ষ গলিয়া জলে পরিণত হয় 

নিন ও সগ্ডণ ঠিক তজ্প নঙে। কারণ 

সমুদ্র জলের পক্ষে শৈতা বাহ প্দার্ঘ_ 

ভাহার সংঘেরগে জল ব্রফ হরস্স্জলেন 



টান, ১৬৩৯ ক চে 

দির শর্তে মঙ্টে। 

নি শক্কির রূগাস্র। 
টচতন্ধ পূর্ণ [ম --তনে তীঙার এই ল্ক্পন 

ঘ!সম। ফেন? পুর্বে ৰলিযাছি_-চৈতত্য 

তাকাশলীল? পুর পূর্ব স্থষ্টর যে সময 

9০১০০755155 10116951015 বা সংস্কার 

ছিণ।প্রক।পের ময় হইলে আনার সক রা 

এবং শষ এই তিনটী গুণের একটাব আধিক্য 

হওষয় পূর্ব 1 সটি গারস্ত ₹য় ও জীবগগণ্ে 

পরিণঘ ়্। গ্রাকাশঈ 'উহার ধর্শ এবং 

গুপেষ ভিন দিয়া তিনি গ্রকাশিত তন। 

লেট অসীম (11180166) সদীম ( ঢ1710 ) 

নিজকে গ্রক1শিত .করেন। তজ্জগ্ত 

দ্র! ভে'ক্কা ৬ 

জর জগং. ব্রঙ্গর 

হটয। 

ভিনই বিখব একমাত্র 

জভিরক্ষিতা। বেশ -হদি চিনি অভঠিপক্ষিতা 
জন, ক্র শীজগবান 

(ভক্ত 

প্মংশ্য(নি সর্কভূতানি ন চাতং তেঘস্যিতঃ " 

অর্থ।ৎ তৃতগণ আমাতে অনস্থিত আম সে 

সকলে অনস্কিত নচি--কেন নলিলেন ? ত।গা 

৪ই.ল "অকং ত্বাং সর্বপাপেভো। মোক্ষগিষ্য।মি 

ম! 5: এ গ্রতিশ্ষতির সংর্থকত। কোথায়? 

উর উত্তল ভ্রীধরদ্ব|মী দিয়াছেন £-- 

প্যথা দেতং বিভ্রুং পালমংশ্চ জীবোইঙ্ক।রেণ 
তৎসংললিষ্ঃ ভিষ্ঠতে, এনমঙং ভূত্ব!নি পাণ্য়ন্ 

পাল্য়ন্নপি নিরষ্ক(রৎ তেযু ন তিষ্ঠাম।” 

অথ!ং জীব যেমন দে ধারণ ও পণন, 

করিলেও অহসঙ্কারবশতঃ দেঠাত্ববোধগ্রধান 

জ।ন মাক দেছে মিলিত থাকে, কিন্ত 

্ীতগখ(ন যখন সর্বগ ত, সর্বময়, তগন তাহার 

অচন্কার কোণায়? নিরঞঙ্গ/রবশত্তঃ তিনি 

ভূষ্গণকে দারণ ও পালন করিয়াও মেরপ 

ভাবে সিট নহেন | অহংবুদ্ধি থাঁকিলেই 
রি রন নহি” “্হাদ লহি" প্গ।ছ পাধর 

জিজ্ঞাসা ? : 

_নহি* ত্য ভেদজ্ঞান থাকেগ। তীষ্বরের তা | 

টি 

অসস্ভব। কারণ তাভ!র অতিরিক্ত পদার্ 
থ[ফিকোই তীহ।র অতঙ্কার সম্ভব তইত। 

তিনি ধে “একমেবাদ্ধিতীয়ম্।” তিনি এক ॥ 
বিশ্সেতঃ হৃক্গতা হেতু নিরবয়ব, শুষ্চরাং 

বিশ্লেমেব সম্ভ।বন। নাই। বেশ-্শকস্ত পর 

মুহুর্ত ভগবান এক নিশ্বঃসে বলিলেন যে 

“যে ভজগ্ি তু, মাং ই ময়ি তে তেষু 

চ/পা্চম্” এই নি ভানের' সামগ্জস্ত হয় কি 

প্রকারে? উত্তর -- 

প্যণ। অগ্রেই স্বসেবকেঘেব তষঃ শীত।দি 

দঃগমপাকুর্পাতে।গি ন টাষমাং, ধগ। বা কল্প 

ব্ষম্ত হৈ ভক্তপক্ষপাঠনোহপি বষদাং 

নাজ্ঞোল, [কন্ঠ মদ্গক্তরণ।য়' মিমো ন 1৮ 

অর্গং 'মমন গা গ্রমণী পল্দিগণে আগ্রিব 

পক অন্ধ? 

পান 

৭ লী*াদি তুঃএ নিবারণ প্ষিষ়ে 

পৈমুধ্া 1 গা তা2 পাপ নান ও 

জী নৈকট। ৮ দহ কাণ্ণেই শৈঘুম। 

কারণ বোধ 5য়) কিন্ব। ক্ল্পরুক্ষের £মপকগণ . 

সঙ্গে বৈষমা নাই, 

তাহ!৭ ্ষমা নাল। 

"যু তীঠার ভঙ্জন। করবে, সে সর্বদা ভগণানের 

আত নিকটে অবস্থান করে ব 
ঙঠি 

তদপ ভক ও অক্ষ 

গরুহ কণা এহ যে, 

ভগব!নেব 

নিক'ট গগ্রানণ হয়। “বশ--হুগবানের নিক 

'পৌর্চান খা॥ ভঞ্জন! ছানা; [কন্ত সগ্ডণ ক. 

নগ৭ কি গ্রকার ভঞ্গন। দ্বারা তিন সঙ্থঞ্জ 

লভা ? 

একই উন্রয়াবধ উপাসনার 

শ্রীভগ?ান অর্জুনকে পলিয়।ছিলেন_ 
তাৎপর্য 

এক্লেশোইধিকরন্তেষ।মবাকা!সজচেতসাম্ ॥ 

অব্যক! হি গতিহ্থিং দ্বেঃবাস্তরব।পাতে ॥ 

অর্থাৎ হাহ।রা নিখুত ত্রহ্ধ চিন্তায় আলক্ক- 
চির) তহ।দের সিদ্ধিগাভে অধিকতর 
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ক্লেণ এই: খাঁফে - করণ দেহিগণ অতি কষ্ট 
নিগুণ ব্রন্গদিষয় নিষ্ঠা লাভ. কবে। 

উন্ভার তাৎপর্যা এই যে, ক্ষুপ্র মনব--তার জান 
করন? 'সকি গাকারে ইঃস্াপনিশৃগগ, 

সর্বা"ং।গী* নিরাক!র, হেত চন্তার আনীত 

বর্ধক পানণ] প্রিবে? 

লাঁদ্র পর।বন্থ।। নিগুগ রঙ্গে মন্ত্র ০. 

শান যাযণ। স্ব কিছু পৌঁছ ন!। 

হাট কুরু ক্ষনে যু্ধ।বসানে (হোগে গুঢ 

নিলয় উপাদশ।র্থে শ্ীভগন।ন শর্জুনকে 

বলিয়ছিলেন-__ | 

সি «“ঠা/ঘ'ষমবাতীনম পবগ 

জঃ!লুক-ঠীঁষ্টমনা1যকঞ্চ । 

অবেখগা হং পরসুক্মণঞ্জি তং 
জদলুক ২ ন লুক্ধধত কগ ও ॥% 

হাষ্ট নিগুণি ব্র্গাস্বরূপতা লাভ কনিতষ 

স?ণ[পাসন। চাঙ্গ এবং সগুণাপ।সকগণের 

শ্রেঠত 'দপ|ইতে বপিয়।ছেএ - 

".য তু সর্বব।ণি কর্মাণি ময়ি সম্পাগা মত 'রাঃ। 

আঅনগব বাগেন মং ধ্যায়ন্থ ইপামতে॥ 

সনুষ্ধর্ত। মৃত সংল। বলা গণাৎ। 

ভবাম প15রাৎ পার্থ সয্য।দেশিতচে 2মাম্ 
(তব।ম5ং 

 ১কিন্কু বঠাব। আমাকে সর্কৃকূর্ম সমংপ, 

সহকারে অমাণ আপণপন। করে--ছে পাথ 

আমাতে সমগিহচিত্ত সেচ সকল মাত 

_ দ্িগকে আমি অচরাৎ মৃত্যুমর সংসার হইতে 

উজ জবি । 

, ., বেশ, তাচা হইলে “আমাকে” অর্থে 

ূ শ্ীকষজকে” উপাঁসন। কারলে মুক হইবে, 

আর অন্ত দেব।কে উপাসন! করলে কি মুক্তি 

তষ্গবে না? উনার উত্তর তিনি নিজেই 

. দিয়াছেন বলিয়াছেন, *ব্রন্ষচো নিপ্রতিষ্ঠাহং” 
দিই হ্গের ঘনীতৃত মৃক্তি। কিন্তু আনি 

 আাদপগ 

এঞ্ণস্থা ত সিদ্ধি." 

১৭ বর্থ- ১২৭, পা 

ধেকে, তাহ! আর কেছ জানে নাঁ_কাররণ 

আম. সাম।গ্ঠ মানব মনে কারয়। লোকে, 

অবজ্ঞা! করে। 

অপজা।নভ্তি ম।ং মুটা মহ্ষীং তনুদ।ঞতম্। 
পরং ত।বমজ।নস্তো! মম ভূভম/হস্থংম্ | 

মুর্খ মনবগণ সর্বসূত-নচেশ্বণ আমার পথম: 

তত্ব অণগত ন। হুর (বিশুদ্ধ সন্তরময় গঠয়াও 
ভ'কচ্ছানশ 4) নণ।'দৃঠধ।বা বলিয়। অ।মাকে 

অবজ্ঞ। কবে। এ সমস্থ অ?জ্ঞ।ক। রিগণ 

ঘে।র রজ ও তমেগুণযুক্ত। 

পমে।ঘ।প! মে।ঘকর্ণা পো মে ঘজানঠবিচেতসং | 

রাক্ষণী-1সুণীকে? গ্ররাশিং মোভিনীং শ্রিভাঃ | 

-বুদ্ধিতরংশকারী লাক্ষমী ও গ্সান্থরী -বজঃ 
ও তমে!গুণযুক্ত এই" সমস্ত মূর্থগণ ( মস্তঃ 

অন্ন ঠস্মরং ক্ষিপ্রীং কণং দাস্ততীতি 

এব শ:) অন্ত দেবী আম! 'হপেক্ষা লীগ 
ফল বেন এরূপ বিফলাশ।ব(শষ্ট - (বল, 

কর্শা। - সিফলজ্ঞানবিশিষ্ট ও বিক্ষপ্চিতত । 

কেবলম।জ দৈবীগ্রক্কতিবিশি্ই যাতার1-- 

তাহ।র[£ আমকে নানাভাবে ভর্গনা করেন । 

"সততং কার্তীযন্তে' মাং ধণ্ত্চ দৃঢ় রতাঃ। 

নমন্তস্তুশ্চ মাং ভক্তা! নিতাযুক্' উপ!সতে | 

জ।ন্যজেন চপ্যন্ক তজস্তে! মমুপ।সতে। 

একত্বেন পৃথকক্তেন বহ্ুধা বিশ্বতে|মুখম্ ॥” 

--কেছ কেহ সর্বদা স্তে।ত্রমনত দিখার। 

কীর্তন করিয়া, কেছ দৃঢ় নিয়ম - হইছি! 

ইখধ্যজ্ঞ।ন|ি পিষয়ে প্রযত্ব কারঠা, কেহ 

ভঙক্তিনতক|রে গ্রাণাম ক।রয়া, কন ৭1 সর্ববদ! 

'এলগ্রচিত্ত হইয়া অমর ভজন করেন। 

আবার কেহ কেহ জানযজ্ঞ দ্ব/র। অর্থ।ৎ 

শ্রীরুষ্ণই সমস্ত ব্রদ্মাগড, এইরূপ সব্বন্ত্র আব্- 

'ছর্শনরপ জন ছারা আসর আমধন! বরে... 



| ০ ]. | 
ফেহুবাঁ লিঙ্কে আমার পতিত অভেদ তা বেয়া, 

কেছ বা! দাধগ/বে-_ফেছ বা সর্বদেনময় 

আমকে ্র্গকপ্রয়ূপে উপাপন। সরেন। 

ধেবচাসকল শলীভগনানের পিভৃতি হলেও 
উপাসনা এবং “বক্ষ বরুণেনরু্ররুত+” প্রভৃতির 
উপাসনার পার্থক্য দেপাইঘ়াছেন। 

বিভৃতিবন্ধপ যে সমস্ত দেবতা আছেন -ধাহারা 

স্থক্সাভাবে অন্ন কগিলেও ইচ্ছামত্ে 

ভক্তেচ্ছ।গুরূপ মুষ্ধি পরিএহ কারয়। থাকন-_ 

ডা্দেদ উপাসক তৎস্তং দেবলোকে গমন 

করে ও পুণা্ষয়ে মর্তেয আগমন করে | স্থির 

সঙ্গে সঙ্গে *এ$ সংগত ব্রঙ্ছাদি প্রভৃতির গন্য 

ওঞ্রগয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাশ হয়। এহরাপ 

ক কত "সত" অর্া ও শব সনি 

ম।নবের জ[ধন।যকর্ধীপে জ্রীভগব।নের [বশাল 

শ।ক্তর ক্ষুত্র কুপ্র প্রতীক বা শ্রীতগব$ঠনর 

ক্র উধধামূর্ধি গ।ছে। কিন্ত বরূপতঃ তিন এই 

সমস্ত দেখঙ।র ল)ধত অভেদ। |কন্ত উক্ত 

এই অ(তদ৬1৭ ছ|দ6%। বসে। শুধু 5518 

তন্তের এচ অ।শক্ক। নই শ্হিল|*ণর এলে 

মজে ত(ঠ10র নাশের সস্ভ।৭লা। না5। 
ভস্তগণ তাধগ শহ্যুব।লের [৭৩)গাখ[র 

পরকয়নরূপ নত]বুদ।?নে অবস্থান কধেন। 

কন্ত এহ দৈবী এ্রস্কাতর ত৬»।(ত্র্চ [ক 

তহ।কে পায়? 

বহুনাং জস্সন।মন্ট্ে জ।নণান্ মাং গ্রীপন্থতে | 

বাঙদবঃ সর্বমি,ত ল মহাত্ম। হর তঃ॥ 

_ বহু বহু জন্মে আল্প অঞ্জ পুণযসঞয়ে 

শেষ জন্মে বস্থদেওপুত্র  শ্াক্হ সর্ধবধয় এই 

জন জইণেহ আাম।তকে ঞপ্ত খয়। এখ|নে 

পৰ]সদে?* শে স্প8হ শ্ীক্মুত্তির শেঠ 

রিজঞাগ। 

তাহার, 

জন 

প্রতিপাগন করিতেছেন এমন কি ডিন" 

বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণভন্ত অন্তানত দেবতার 
প্রতি অ।সক্তিহীন হইলেও কিছুমাত্র ক্ষতি . 

নাই-__কারণ বৃক্ষের মুলে জল সিঞ্চন করিলে 

শাখা পল্পবে জলসিঞ্চনের প্রয়োজ্জ হয় ন|। 

"অপি চেৎ সুহুরাচ।রে! ভজতে ম/মনন্ত|কৃ। 

সধুরেব স মন্তব্যঃ সমঃগবাবাসতেহ সঃ॥ 
অতি ছুরাঠার ব্যক্তিও যাদ অনগ্কতজদশীল | 

হইয়া অ।মাঁর ভজন। করেন, শবে তিনিও স।ধু 

বলিয়া গণ হন, কারণ তিনি উত্তম 
অধ্যবসায়যুক্ত । 2 

[কন্ত সেই শ্রক্কষ্চমু্টি কিরূপ? লাই | 

কি তিন শক্তগণর (সই "লবানঞলদ গ্রভ” 

হ্ামমন্লর রূপ? সত্য (ক তিন “নীল 

কের 1” এর যে আক:শ, উঠ কি শত্যই 

নীল-এ্ যে পিপুণ জগাধ উই [ক, সখ্য 

নীগণ 1 উহ। শ নীল নঞে-উৎ। স্বচ্ছ -- 

দুর থেকে স্বচ্ছ পদথ নীল প্রঠীমম।ন হয়। 

ঝেো|মধ।নে চড়িয়া উপরে উঠিলেই দোঁখবে 

উঠ। নীল নছে স্বচ্ছ। বাম্পীয় যানে চড়িল 

সমুদ্র ভেদ কারলেই দেখে উঠ। নীল 

লে স্চ্ছে। শ্রীকষঃ ভহতে আ।মর। 

অনেক দুরে পাড়ম।ছ-স্ঞাত আমগ। তহ।কে 

এখন বান জগদর, সন নীঞকংণবব ও 

[ঘভুগ মুরলীধগ বাগয়। মলে করর। যতই 

তার দিকে অগ্রনণ হহুব, তই উ।ছার 

নীম! অঞ্জহিত হতে থ।|কবে; তাঙগর 

এক সময় আসবে, যখন রূপ্রে লয় হইবে। 
যাহ] থ।কবে, এক।স্ত 

স্বচ্ছতা] _ নিগ্ধ গে।।1৬১। তাই শাস্ত্রে? সন্বগুণ | 

সদ।। ত1ছ িখবঙার শমৎ শঞ্জরাচার্ধা : 
বলয়াছেন --“ধ্যেদং ভ্পতিরূপম্ অগ্রশ্রম্।*. 

৩'হ। ত।হর স্বর্ধীপ 

রী ১৬১ নি জনি ভিত ই ঃ 
শি রে ৬০ ৫৯ 

নর 



ভব 
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ত 

- আকনীতৈর প্রচীরকার্ধোর এই বিশেষত ছি 

. ঘে, তিনিত্াহা দেয়া গিয়াছেন, তাত] নীবরেই 

' দিয়াছেন, গ্রগারের মাঝে আয়োজনের পহ্গ্য 

“ তাহার কোন দিনই ছিল না। উহার পুববর্ণন্ী . 

আচার্য্য . হজ্ব আপন সরা বহন 

| রগ ব্গিয়।!ছ | জান
েশ্বধ -গৃ£ হ।গী মম|শী 

স্পছিলেন, সুতরাং ত/ছার পক্ষে ইছা সম্ভব 

হইয়াছিল [কিন্ত 'একল!খ শান্ত. গার্হস্থাজীলন 
ডি 

যাপন করিয়! [গিয়াছেন_-কাজে কাজেই দেখে 

দেশে ধর্ম গচ।র কারয়! বেড়।নে। তাচার 

ছীক্ষে "সম্ভব হয় শই 1 কিন্তু ভাই, পালয়া ॥ 

: গ্রচারকার্যা। থে তার জীবনের লঙ্গণীৃত 

ছিল না, এ কগ! কেহই বলিতে পরিণে না। 

জীব(ইতার্ধে তিনি জীবন উৎসর্গ কণিয়াছেন, 

জীবশিক্ষার জন্তই শ্রীগুরুধ আদেশে সংসারী 

স1জিয়াছেন। তাহ।র এই ভাক্তশিহ্ৰঙগ কর্মময় 

লীপ্ব আবনহ তার শ্রেষ্ঠ প্রচ।রকরর্যয 
বলতে হইবে & অটুট ব্রহ্ধটধো প্রাতিষিত 
থ।কিয়। শন্ত্র।াদর ল্ববণ-ধন্রণ ঘর। [তান 

কান -র!মলকবৎ, আন্ত ঝরিঞছেন, . 
তারপর জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাধাধের 

ঈ।ঝেই লামিয়া অ।সিয়। ও।ছাদের্হ অধ্য।ত 

দৈনানান জীবনকে পরম প্রেমে অঙ্গাকার 

করছেন, যাহাদের মাঝে রহিয়|ছেন, 

তাহাদের জীবনকে সরদ ও শ্ত।মল কারবর 

জন্ত পর্ববংগহ! ধরিভ্রীর মহ সঙ্গে(পনে আবিশান 
রসের জোগন, দিতেছেন_:এই জীবন|?শকে 

বু আমর! জগতের থে.কেনও প্রগল্গ. 

গচ|রক থা ""পক্দ। হীন বাধে পর 1 বরং 

ক রি চি সি ন্ 

5 রর - 

০. রিও পুত তত বি 
8০1৩8 

০০৪7 ছাপ 

টি ক" রর 
বু ৷ ০ 

শা 

বলি, এই নীরব কার জনায়াসুসাধ। আঙদশই 

অ।ম।দেব খরে ঘরে গ্রতিটিত ছউক__জ্যর,. 

প্রেম ও কর্দের ভিব্ণৌলজমে এঞতিগৃহই 

:পুণ্যতীর্থ হইয়। উঠুক। - | 

চল্লিশবংলর পরসের পূর্বে একনাখ ফে।নও 

রস্থরচণায় সতক্ষেখ করন নাউ । সম।বর্তংনর 

পর প্রি সপুন্ীতে জলিয়া :একব।র 
পচতুঃল্লে। কী ভাগুবতের" একখানা অতি 

উিপ।দেয় নাব্য গর মাত্র রচনা করিয![ছলেন। 

ইছ্।র পর এষ প্লুনের যোল বৎসর- পর্যান্ 

আর পুস্তক রচন্ঠুয় ত।ছার প্রবৃত্তি হয় নাই। 
কিন্তু তখন পিষ্ট যুগ) একনাণ স্বয়ং মা. 

পণ্ডিত। ত।গর ফাধনফালত প.গুতোর দান 

হইতে দেপণাসী বঞ্চিত ৬ইনে -হছা তার 

শিষ্ঠমুশিষ্ঠাধিগ্ের গ্র।ণে সহিল না। তাতার! 
বারব।র তীহ!কে একখ|ন। গ্রন্থ লিখিকে 

অনুবে।ধ কারতে লাগিল । তার তভিরোন্যাবের 

পরেও তাহ|র গপনদেশগাঙ্জি লেকেন অগচর 

ন। হয়! যায়, ঠাই ত।হাদের ইচ্ছা । তাদের 
সানর্ধবগ অনুরোধ এড়।5তে না প।রিয়। একন।খ 
অবণেষে গ্রস্থরচনায় শ্বীকৃত হুঙ্লেন এবং 
শ্রীম্ভাগৰতের একাদপস্কদ্ধের ব্য।খা। গু 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হধলেন। এই গগ্রস্ক [ভনি 

দেশভাষায় অথ|ং মারাঠিতে রচনা কারণে 

আস্ত কারণেন। সে যুগে চলিহভ।হ। 

গাগিহদের নিকট অবঙ্জাত ছিত। 7 গ্রস্থণচস।__ 

| বিশেষতঃ ধগ্রন্থর6ন। সংস্কৃতেই হটত, ভত৭1ং 

ক্বরং মহপাণডত হতয়।ও, এবং পরিওমগুণীনু 

 জরটীন [বগা না হই ধু সর, 



এট বি গ্রযো্গনের দিকে মি মিয়া) 

তিনি যে মারাঠিতে তাহার র্কপরেঠ গ্রন্থরচলায় 

সর হইলেন, উহ! ভাঙার অসমগাহসিকত 

নলিতে ইউটবে। এ বি. মূ আচ।ধ্া জমেস্বর 

উাহরি পথ শক: ইহ আমণা পৃকেই 

খলিয়াছি।' দেশতাধাও থে খ্বজ্ের ময়, ইহ. 

বুঝাতে গিয়া রথে জিন বলিহেছেন_- | 

স্বহার। পাস্কেত পেখেন। চার! বড 

লেক) এ কথ! স্বীকার করি। কিছু মারাঠি 

লেখকের।ও যে মগণাঁ, এ কথাষ্ট না মনে 

করব কেম ?--একই সত্য তীহারা তাদের 

উবে কাশ করিতে চেষ্টা, করিয়াছেন। 

সোখার কমল পুব।ণো হলেই কি তাহার 

ধম বেশীহয়? একট। গ।ই দুধ দেয়? আর 

সবগুল কিতা বলিয়। জল দেয়? একই ভাব 

হা ভিন্ন ভাষায় গ্রচায়ত হয় তাহাতে কার 

কফিক্ষত1. তোর! বল, সংস্কৃত দেবনায। 1 

কিছু হ্বাধাঠীত্ত কি তাই নয়? একি চোর- 

1 কাতের ভ|ষ!? আ।সল কথ! এই সংস্কতেই 

খল, জর মারাহীতেই বল) তান যতন গর্বানত 

জঙ্গু্ থাকবে, ততক্ষণ পর্ধান্ত ভাষার ।বটারে 

কু আনে যায় মা” এমনি কঁবয়। এই 

মনন ধর্চার্সে।র। সে যুগের সাহিত্যও গড়ি! 

তু ।লয়া।ছুলেন। 

তখনকার দিনে কানী ছিপ সম পারত, 

ষ্ধের নি্ক।কেন্ত্র। দেশে একটী। কিছু করিতে 

তে ষেপর্যাস্ত কাশীর পণ্ডিতদের গত 

ম! পারছ! যাটত। সে পরাস্ত তাঙ্চার সার 

সহজস।ধ্া ছিল না। এক মাপ তীহার থে 

গা নান্ধ তথা ।ঘ লিখিয়াই প্রগ্থান মাচাই। 

কাবার জন কাশী ধা করিলেন নঙগা 

বাছা, শীতে তর িয়োধী শোকর 

খিৰ হে, না। এব?1৭ নিতাস্ত অ)- 

আজান 

নান! তে। ছিরে না। ফেক লোকটা- বণ 

দেশী ভাবায় একখানাওবই লিশিক্া ছা।লীগ 

পণ্ডিতপের কাছে তাহার .ধাচাছ করতে 

আ.সল, তখন তাহার স্পর্ধা দেখিয়া পাওনতের 

দল মছ। খা! ইয়া উঠিল। একন।ধেগ গর্জে 

ঘুক্তিতর্কের অপেক্ষ। মা মাখা ত।হ।র 

এহ্ অমার্ধ) রীতির গ্রতিযেধুকস্বন্ধপ ভাঙার। 

একেবারে লাঠোটীবধির ব)বস্থ। কারল। 

রায় তিন ৩ লোক লীচীসোট। “লহ 

একন।থকে আক্রমণ করিতে « আসল কি 

নিকটে আনিয়া ও151র “সেই গ্রেষঙ্সিগ্ধ' 

প্রশান্ত মধুর দৃষ্টির সন্্খ সাহু যে বহ্বপ, 

হইয়। পাঁড়ণ _কাঁহ/রথ আক লাঠি তুলিবার' 

মঠ উৎগাহটুকু আন রাহুল না। 1 ও? 

বলয়। পণ্ডিতের দল সত [নর্ত হইল না। 

একনাথের অনতিবর্তনীর প্রভাবে বাধ্য হষটঘা 

তাহা গ্রন্থ শ্রণে স্বীকৃত ভহল বু, বন্ধ 

তাহাদের মাঝে কেহ কেহ একন(খর সন্ত 
অনার্যের মুখ ফাহাতে না দেশিতে হয়, সজনী 

পর্দার আড়ালে বমি॥। গ্রন্থ শে।ন।র 

বাবস্থ। কারধ। লইল। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ নক 

ছলে তার মহিমার জুম আভকদেপরী. 

হ্দয় গলিতে লাগিল। চারাধকে একন।খের 

উপর ভাজস্র সধুা? বি হুছতে লাগিগ। 

কিছু ইছাব ম।বেও একজন পওত উঠি 

ঞরান্তাণ কবল যে, একল।গের বইজেল (বচাগ 

শুধু মানসে করিলে চত্দি মা) বঃগাকা 

গঙ্গার ফোলয়। দেওয়া হোক) তাগাতে ম। গঙী। . 

ঘদ বঙ্গ ন! ডুাইয়া, ভানাইগ। তুলি 

দেন) ভদেই ত1হ1ধ মধী।দা আকা কস 

ইত গবে। 

নদে ঠাহ1ই কয় হংসি। সা গঙ্গা 

সুখ, ডু ই্দেন নাঃ তীরে তুম [দহন 

৪৮৮ 



উল. 

হইন্ডে পাগিল। শেষক|লে পগুতেরা খনন 
এ মুগ্ধ হইয়া! গেলেন দে একন1থের গ্রন্থখ/ন 
হল্িপৃতে স্থাপন কায ভাছ1 লইয়া নগুর 

 গুহক্ষণ করিয়। ও।কার। ভক্ত ও ভকের 

সংকাঞ্স ,করিলেন। গাণিতদেরই সনি 

অনুরোধে প্র! ছুই ঘংসর কাল কাসীপাসে 

অখন্থ;ন করিয়া একাথ তীভায় গ্রাদ্থগালি 
পমগ করেন। প্গ্রইখা।ন প্রায় বিংশতি সতশ্ 

পলকে পুর্ণ হইল । ইহার পর ” রকাশী- 

রর" নদে ভিনি একখান! কাব্যও এ 

স্কঞবেনল । 

কালী হইতে বিজরী হয়! কিরয়া অ!সেয়। 

জআকনাথ আবার পৈঠানেই তত নিতে 

সসোনিনেশ করিলেন। এতদিন পব্যন্ত গাম 
ছ'তিগ। তিনি আদ কোথাও যান নাই। 

'ইপায় তাহায় ইচ্ছা! -হটল, একলার জানে, 
+ শুর়ের গগাতৃষি পন্ধরপুয়ে যাইয়া বিঠেধার 
-স্কক্সুণোর সঠিত ভক্তিবস ক্গান্বাশন করেন। 

গন্ধরপুয়ের তদ্ের| যে তাহাকে পায় 
গিবতিশক আননত হইলেন, তাহা বলাই 

থন্থলা। এখানে আলিয়া একল৭ লক্ষ) 

করিলেন, অয ভগেখবরের এ অবীতে 

নামা 'হাভান রাহযাছে। কিন্ত জ্ানেখরের 

শ্হ প্জানেশ্বরী” একরকম লেপ প1ওার 

আধো। জঞানেস্বরী প্রা।টীন শ্রস্থ, তাহার তেদন 

: ব্অধ্যয়ন অধাপন! ন| হওয়াতে অনেক সণ 
বিল্কত। অনেকস্থল, ছুর্বধোধ ও লুপ্ত হইতে 
ভলিয়াছে। একনখ এই অঙ্গুলা গ্রচ্ছখানির 

' পুনকুদ্ধবের লগ্কী করিলেন । খাথম ভাবিয়া- 

ছিলেন, গ্রথশ।নি সংশোধিত ও পারমান্টিত 

কুরিয়! '2ক।শ কিপেন। কিন্তু আচধের্েব 

তম হ্সপ করিলে নর হবের থর. 

চি 

হা | জ।গাছ”গ | 

চারিনিকে- সিলিকন জয়ধ্বনি, ির্ঘে যত: 
[১৭৭ ২ সখা 

দীধি স্্ন হউয়|] যাইবে ' আশঙ! 

করিয়া পরিমাক্জনের সঞ্চল পরিঙা।গ 
করিপেন। একনাথের অকানত পরিশ্রমে 
জ।নেশ্বদীর সশে।ধিত স্বরণ প্রনরায' 

লোকলে!চনের গোচনীতৃত হল ॥ কথিত 

আছে, এই সমগনে আচার্য বং আবিতু তু, 

হুইয়! ত।হাকে গুরূহ স্থংশর দীমাংসা। সাহায্য 

করিয়।ছিলেদ। 

একনাখেয় সংসারজীনন বড়ই স্বখে ও 

শাবিতে কটিগ/ছিল। এ বিষয়ে ভুক।র।ম 

পবাপক্ষা তাহাকে ভাগীন।ন্ বলত হইসে। 

কেধল শেষ বয়লে উহার পুর হরি তীহারও 

অনঃকষ্টের কারণ হই ইণ। প্ুরটা সংস্কতে 
দপাগুত ও পগিত্য।ভিমাণীও কট । (গতর 

এচারিত ভক্তিধর্ম ও চেশডাযায় |শক্ষ|দান 

পদ্ধতির উপর শাহর ততটা শ্রচ্ধ! [ছল না 

বিশেষত সারাঠিতে গ্রহুরচন। করিয়। পতত। 

বেদাস্ডতের গৌগব ইল কারয়ছেন, হই 

তাহার ধারণা। মত 

জাওগ়াইতে ণ। পিয়া অণপেফে আওনানতরে 

পুনম কাশীধাম চংলগ। ধায়। 

পিতাকে নিগের 

পুর1ৎসল [পত। 

পুজের অনুমন্ধনে পুলা কাশীব।ম বন 

এবং আনেক বুঝাহয়। পড়িয়া তাহাকে 

অ।লার পাটীছে লইয়া আমেন। পুত্র এই 

সর্তে বাটীতে আসে ফে, অতঃপর বেদাস্ত- 

ব)াখা।র 11 একনাথ তাহার উপরেই অপণ 

করিপেন। পুত্র পাওতামহক।রে বেদ 

বাঝ।া। করিতে লাগিল, কিন্ক তাহাতে 

পের মন গল না। আপশেফে সে 

অ।পন|৭ ভ্রম বাঝঙে পারিয়। |পহাগ অনব্তী 

হল | 

শেষপযসে একলাপ, রাদচগিত রচনা 
প্রাবুত ছিলেন, এনন নমদ সগখুণ কহ! পস্থানেক 
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ডাক আসিল 1 আব্বীরবান্ধদ ও শিষ্তণগঁকে 

তিনি জানালেন যে, তীহার মময় শেষ হট 

আ.লিয়ছে। ইহাতে সকলেই বিচলিত হট! 

শপড়িল। কেহ কেহ রি “পনর 

র/মায়ণ রা ঙে। এখনও ঃপেষ হয় লাই। 

কৃষ্ধদ।স কবির জাঘুকাল আপনি ঘ
েমন করিয়া 

স্টৃঘিক্ষ বিয়াছিলেন, তেদনি কাগয় আপনারও 

গারমাসু বৃদ্ধি করিয়! গ্রন্থখান। সম।প্ত করিয়া 

যান।” একনাথ উত্তর করিলেন, “প্রয়োিন 

নাট । শ্রীরামের আদায় গ্রন্থণচনায় প্রবৃত্ত 

হ্টররহিল।ম, আবার প্তার আঞ্গ(ডে* চলি 

যাঠতেছি। গ্রন্থ শে হইবে না, এই ধদি 

জহর ইচ্ছা হয়। ত181 ৮ইলে আম আবার 

মাঝখানে কামনার জঞ্জাল জদাই কেন 17, 

শিষ্েধ। বার বার খনুরোধ করাঠে একনাধ 

অবশেষে বলিগেন, *ত্বোজর! বারলার ফেন 

একদাখ উপরি. 

দিলেন; বালফটার মিতান্ত দেখাধী বনি 

খ্যাঙি ছিল না। লফলের'চোষ্ অনিশ্বালের 

দ্ি/দখিগ। একনাথ ছেলেটাকে কাছে 

ভুকিয় রামায়ণ আবৃত্তি করিতে বলিলেন | 

গকলে অনীক হইঘ়। পনিগ। ছেলেটা নিভুলি , 

ভাবে র।মাযণের একটী অধ্যায় আবৃতি কদিল, 

ফোগ!য়ও একটু বাধিধু মা॥ * 

কষান্তানর কচ জুটি তিগি। প্রতিষ্ঠান, 

পুরে গেদাসরীতী্ম অল ল্নেকে গোকা রগ্য, 

সন্কীর্ভন ও হরিধ্যনিতে গগন নুখরিডধ এক 

নাথ পহম্র লেকের লন্মুখে ধীরে ধীয়ে গোর! 

বরীর জ্বলে গ্রাবেশ করিলেন। কেছ কে 

ধলেন, তিনি আয় জল জউতে উঠিয়া আগেন 

মাষট। আবার ফেছ হলেন, তিনি গালা 

ভীরে উঠিয়া অ(সন বন্ধন করিয়। নাসির 

দ্গি ঘইখেন | 
ওঠ কই থলিতেছ? গ্রন্থ শেখ হওয়া খর্দ ১... 

উগশ।নের উচ্ছা ভয়, তাহা ছলে ওই 

ছে'নটীর গ্বার।৪ ত!ঠ| হইতে পারে" বলিয়া 

একটী পঞ্চরৃশবর্ধীয় বালককে দেখাই! 

১৫৯৯ ্রীঠান্থে ৭২ বংগর বন্গলে আঙথা- 

টের এই মহাপুরুষ শাঙ্গত জোতিএতে 

লীন হয়| গেলেদ। গু শাস্তিঃ। (সন), 

দেশের ও দশের কথ! 

কালসমূডে বুধ দের মধ ক্মার একটী বৎলর 

| মিলাইয়। গেল । অবিশ্র।ম ভাপিরা চলিয়াছি_ 

কোথায় চরিমছি, তাহ! পানি না, কবে 

হাত্র। সু হইযাছিগ তহ|ও. জনি না। 

বর্তমানের এট একটী বিন্ুতে দীড়।ইগ়া যদি 

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইগে . 

দেখি, অমংদে র পশ্চাতে অনাদি কাল'আন্চ। 

কহ দুখ হুঃখের তলে আন্দোলিত হইয়া 

সেট আ্োতে ভাসিযা আসিয়ছি। অতীতের, 

এই মঞ্চিত অভিজ্ঞতা বর্তমানকে গড়িয়া 

তুলিয়াছে, ভবিষ্মাংকে নিক স্ব করিডেছে,, 

কিন্তু সেঈ অতীতে কটু পর্য্যন্ত অ।মাদের 

দৃষ্টি চলে আোতের কয়)! তরঙ্গ আমরা 

গুনিলা রাশিয়া ? থা অতীস্চের সালে 



৩৮? ধারণ [১৭ল বধ সী১গং৭]1 
কিছুদুধ পর্বত প্ছাই। যায, ভার পর ' করা গ্রায়োজন, কর্ণুশক্তিকে উদ কর! 

জনত্তের চরগালরেখায তাছার ছায়। অপ্পষ্ট প্রয়োজন । দেশের দিকে চাহি! 'দখিলে 
হুয়া মিলা যার-_.অনন্ত অভীতের রহন্ত 

উদ্ভেন করি) বর্তধানের তাৎপর্য, ও ভবিষ্যের 

স্চর্নী নিলুপণ কর! জীববুদ্ধি' পক্ষে অসম্তব 

হ্ইয়। গড়ে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফেলিলেও ' 

অনন্তের রহসকুহেলিকায় 'তাহ। এইরাপেই 

আচ্ছন্ন হয়া! যায়। উততয্কদিকে প্রতি€ত 

রুটরা রানববুদ্ধি বর্তমানের ষক্থীর্ণ বেষ্টনে গন্থু 
হুটরা রহিয়াছে। কিন্ত এই গগ্ুবুদ্ধিও যে 

কসতীত-ভনিষ্/তের অভ্রতেদী গিরি লজ্বন করি- 

বার স্পার্ধীয় চঞ্চল হয়! উঠে এই তো জগ” 
গে সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর ব্যাপ।র ! কালের 

মবনিক| ভেদ করিবার শক্কি নাই, কগচ 

মপর্ডী কাছে__এট তো মায়া। কাল দ্বারা 
আমর! করণিক্, এও সত্য $ অ।বার কালাকে 

ইঈল্লজ্ঘন করিণার ম্পর্দছাদ আমর] সর্ধা।ৰ 
লে, এ-ও তা মিপা। নয়। 

কোণাযুও ন। কেথাপও লোপ পাঠয়।ছে__ 

এ কগ। আায়ব] প্রুণ পলিয়া মাবিয়া লট, 

কেননা জ।য়ার্দের অন্থর্ধ॥নী এই কদ]ই 

ফ্লা।মা দ্রিগকে নলিঠেছেন। অন্থর্য)ামীর এই 

ভয়দাট্টিকে চিত্তে .সব্বদা জ।গরুক রাখাই 

মুক্তি সাধনা-_কাধের খণ্ডত।কে অতিক্রম 

করিত. অনন্ত . আঙ্মনোরতি দ্বার! অনস্থ 
কালশনক্ধিকে আমন কপ।ই মুক্তি। 

স্ধতীতকাবে হিন্দুজাতি আগতের গুরু ছিল, 
উট গর্ব আমাদের মজ্জাথত। অতীতের 
খৌরওময শ্বৃতি ষাঞ্যকে উদ্নতিয় পথে 

উৎসাহিত করে সত্য, বিস্ত শুধু স্মৃতিটুকু 

রাইরা পড়ি থ|(কিঝেই চলে না, ত|হাকে,' 

বি করিখার জ্হ বর্তদূনে বীধ্য সথ 

'» ছুইাছে। 

কলে গ |, 

মনে হয়, আঠীতের ্বৃতি আম।গের কাছে 
আর গৌখবের নিষয় ল, বর্তমান দৈশ্ে উহ! 

লক্জা ও গ্গেগতের পরম নিদানে, পরিগঞ্জ 
বর্তমান জগতে পাম্চাতা দেশে, 

এক নবীন বীর্যাশ।লী সভাতার উত্তশ হইয়াছে, 

: তাঁচ।র স্গর্ধীকে লঙ্জ। দিখার ভন্তা আয়র।গু 

ক্ষীণ কে অতীতের গৌধব গাথা গণিয়া 
আমগ্রমাদ অন্থতব করিয়া গ|ফি। কিন্তু ৯. 
আত্মগ্রধাদ দে কতগানি মিথা, তাহ! 
আনাদের আত্মবক্ষার অক্ষমঠায় অন্তুকরণ 

লোলুপতায়, আত্মকলছে দিন দিন প্রম।পিস্ধ 
হু্টতেছে। আমানের নিঃসারত্ার প্রাণ 
থুলিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। দেশের 

মাঝ হিন্দ ও মুপলয়।ন তুইটী বিরে।ধা 

সন্প্রদ|য় রছিয়াছে। ' আত্মপন্জন অক্ষুঞ্জ 

রাখিয়। মুধলম।নের সঙ্গে যখ্যস্থত্রে আব 

হওয়া বুঝি দিন দিন কঠিণ হুয়া উঠিতেছে। 

বান্সলাদেখে হিন্দু মুসলমান শিরোধ তেখন 

ভীনণ অ।কবে দেখ! দেয় নাট, কিন্ত দক্ষিণে 

ও পশ্চিম উহা! যেন্ুপ ম্রাতমক জষ্টয়| 

উঠিয়াছ, তাহাতে এই বিভীবিক! বাঙলা পে 

|] উপাস্থত হইতেও বিলম্ক হইবে না। 

এই বিরোধের মাঝে দেখিতে পাই -- হিন্দু 

দুর্বল, অতএব নিপীড়িত ও পলায়নততৎপর £ 

মুসলয়ান প্রণল- স্কৃতরাং প্রণীড়ক ও পন্চা- 
ছ্ঞাবক। এই ট্রষম্য পক! যত্বে সগোর সন্ভ।- 
বনা দুর।শ| »য় ত্বি? কাথচ এই ছুটী জাতি 
সণ)ন্থত্র আবদ্ধ না হইলে ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যংও ম্বেত্চ্ছ। 

হিন্দুর দুর্বলত| ও মুসলমানের প্রবনতা 

প্রণ্ন কারণই হইত্ছে পূর্বাপলের আছ 



টৈজ, ১৩৩২ 

বিজ্হেদ এব? উত্তরপক্ষের এক ত1। মুমব্ানের 

এই একতা ধর্মকে আশ্রয় করিম।চ উদ্ভুচ 
ভুতরাংআঅ।ধা[হ্িকতাও গর্ববযুক্ত ভিন্দুর কাছে 

'সৈটা নিতাস্ত উপক্ষ।র বিষম নুহ । কোথায়ও ; 

গক্তির অফাখাপ্ত বিকাখ দেখিতে পাঠবো 

শক্তি হীন ঞ্ ও তে। ধ্দাব শক্তি নয় _ 

ওঝা আদ্ু আর করদিন?” নলিয়] নিপ্ুকে 
পবন! দিয়া ভূলাঈয়। রাশিতে চায়। কিন্ক 

আগ বেমুসলমান ভিজুকে নির্যাতন করিতে 

এবং নির্যাতনে: আন্মর্যা সফল লা 

করিতে” -_ইক্কার মুলে তাত।দের অনামান্ত 

ভীন্র ধর্বরোধ। মস্ত মুসাকে একস্থতে 

বধির দ্বিতে পায়ে, এমন তত্ব কেণল ষুসল- 

জনের ধর্টেই আছে, হিন্দুর ধণ্রে নাঈ-_-এ 

কথ! সত্য বহে। বন সং্প্রুদায়ে 

ছইলেও দেশের বিভিন্নত।, ভাষ।র বিভিন্নতা, 

আচাবের বিভিন্নতা খতিক্রম কখিয়াও ধার্নার 

ক্ষেত্রে হিন্দু য এক, ইঠ। যে কোনও ্ীর্থ 

স্বংনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্জাবেশখকালে 

প্রমাণিত তঈাব। কিন্তু কগ! 'এট (ষ. এই, 

একত্ব হতটুকু সুস্পষ্ট, বিরোধ ত্াহর চেয়ে 

সহশগুণ সুম্পট । হিন্ধুর এরকোর দস্তাবন।কে 
সুর্ণক, করিবর মত ন্েতে। চিন্দুল মুবে নই 

_থ)কিলেও শকলে গেত।কে গ্রদ্ধা করে ব।। 

একজন সাধারণ মুগরমান ধর্মা।জকর ইঙ্গিতে 

একট! দেশের যুঘলম।ন খেপিছা উঠিবে, কিন্ত 

কিন্ছুর স্বাপুরুষণ[ণীও-হয়ভ 'একটী বালকের 

উপহ।স..ও জাবজ্ঞার বন্ধ । হিন্দুব তত্ব আছে, 

শিক্ষ) নাই । আধা!ত্িকতার আতন্কর গাছে 

কিন্ত গায়ের জোরটুকু পর্য্যন্ত নই । 

জীবন হত, বিবর্তনের পথে অগ্রময় হই 
থকে শুতৃই তাহ! বিচিজ্ হয়ং ইহ! প্রান্তিক 

(শর ও দশে কথা ৩ ই 

নিয়ম চিন্দুর ধর্ণে পৈচিন্পা ভার পথি- 
৮ 
৫ এ কথা নিঃসান্দ5 বল। যাতে 

পারেশএপং এট; একট আশ এবং গৌএপের 
্ 

5 

কতাও বট । ।কন্ত ৈচিন্তর। যদ ্রক্যণ 

্থত্রে গ।ণ। ন! থাক, ভবে ৪1৬: মত জঞ্জাণ 
আবগকোথা ৭ খৃঁজিঃ। পাওয়া যাবে না। 

ঙ 

বর্তম'” ৪ তী স্ত্রন শা ভি টৈনিনা 

রর জাতীয় জাবানর 1. গড়া ধ!ডাযয়।ছে। 
ঠি 

পত্রপুষ্পে বৃক্ষ পিচিত্র শোভার আকরু ৭টে, 

কিন্তু যেপহ! গাছের তলায় গুকারয় জড 

ভয়, বা যেফুপ ঝরয়' পড, তাঙ।দের স্তগীরু্ত 

প্রাথঠীন, ট্ণচিত্রা শুধু ক্ষগ্রালই রাড়ে। 

 ছিন্দুর বৈচিত্র্যকে কি করিয়। ধক্যের সুত্রে 

বিভক্ত 

গরগা যায়--এক্ষণে ত্াচ।ই হিন্দুর জাতীয় 

সমন্ত। | এইট সমশ্তার মীমাংস। না হওয়। 

পর্যাস্ত জাতির কলা!ণ তওয়। আঅসস্ভতব | আবার 
ক্ষণ পর্ব বান্তির হতে আ।ঘ।ত না আসে 

ততর্সণ পর্যন্ত অসাড় সমাজদহে ৩5৪ 

সঞ্চারিত হয় না। আঘাত পাঈয়াই শিখ 

জাতির ধর্ছ-বাধ- অপূর্ব বীশ্যমর্ডিত তই) 

স্কুবিত হঈসাছিল। বর্তমানে হিন্দুর. উপর 

যে নান! দিক হইতে আক্রমণ, ও নির্যাতন. 
হইতেছ। ইহাতে তাহার সঙ্গাং-দেছে নব 

চেতন|র সঞ্চ|র হষ্টয়৷ সংশোধন ও সংরক্ষণ: 

বারা সংহতির স্থষ্টি হইবে । এট আবাভক্বে্ 
বীর্যোর সহিত গ্রহণ করিয়া আম (ধগকে 

এণশক্ধিতে ন্দূর্ত হইতে হইবে। 

একট! জাতি গঠনের পক্ষে অধাক্সিক 
সম্পদ যতখানি গ্রয়েজব, ভৌতিক সম্পদও 
ভাহার চেখে কষ প্রয়োজন নয়। ভৌতিক . 
সম্পদের গতি মানুতুবর স্বাভাবিক লালসা 
অ[ছে; সেই তাঁললাকে নির্দিত করিব! বু 

/ 



কা ত্বক আদর্শ উজ্জল করিয়া! চিত্রিত কর! / 

হি দা ['১৭শ ব্ধ_. ১৭৭) 

গলিতে হইলে মানুষ চাট এবং সে মানুষ, 
আন, ্ঠই 4১ ই স্বাভাবিজ। কিন্তু আধা[ত্মিকং, কেবল ভ।বের মানুষ নয়- মাটীরও মানুষ। 

ই ভা।দশ গী+ন সফল করিনার মক্র বীর্ধা : 

সপে অমর সঞ্চিত ন। থাকে) অথচ আধা!, 

ঝ্িকাতাব ভান করিয়া আমরা ভৌতিক 

আবার সে মাটাও ম।টার মন হওয়। চাক্ট ০: 

বালি ভইলে চপিবে টা । এই আগ 'গাতীয 
সংহতির পক্ষে আধা।ত্মকতার বতখ।লি 

নিয়মকে ও লঙ্ঘন করি, তাচা হইলে হাতার” প্রয়োজন, ভৌতিক সম্পদের সগঘর্ড ততখানি 

পাস্তিও গড়াই! যাতে পাৰি না। হিন্ছু 

ঘদি জ।তি বলিম! শীরিচিত ধার স্পঞ্জ । রাখে 

তাহা হঈলে ডাহাকে শুধু াদর্শবাদী তলে 

চলিবে না। জগত্েব শ্রেষ্ঠ আদর্শ একপানি 

মাত্র পুস্তক আনব করিয়। রাখা যাইতে 

পাবে। পুস্তক চােব সান চনে পাকে, 

ফিন্তু গাচাকে লতি বলা 5লেনা। জাতি 

গ্রয়োজন। 'এসানে কোন্ট! প্রধান, সে তর্ক” 

নিশ্খল )' শব শ্বেত উভয় প্রধান। উত্তর 

ভাবতে বর্তমানে যে প্সংগঠন ও গুদ্ধিশ্র 

আন্দে।লন উদ্ভব হঈয়াছ, তাহা! সমাজের 

এইক্সপ প্রয়েজননসোধ হইন্দেক উদ্ভূত | সময় 

গ।কিতে আমাদিগবও এ হি্ষিয়ে পর 

ওর) উতিছ। 
চল 

শপ ্্ 

সংবাদ ও মন্তব্য 

আশ্রসমহংলাঙ 

শ্রীমং পরমঙংসদেব পুশীধ।মেই অনস্থিতি 

ফরিকেছেন। বর্তমানে কিছুদিন তিনি 
সেখানেই অবস্থ(ন 'করিবেন। 

৬ূ...ব্রাশ্রিক অহোতুসন্র 
আগামী বৈশাখ মাসের ১২৯ তারিখ 

শনিনার অক্ষয়তৃতীয়। তিণিতে অত্র আারস্কত 

মঠ।স্তর্গত শ।ত্তি-আশ্রমের ১০শ বাধিক উৎসব 

অ।রস হ্টবে) তছুপলক্ষে এ দিন শ্রী শীগুর- 

ব্রঙ্গের আবাহন ও অচ্চন!, ১৩ই তারিখ শাস্ত্র 

ব্যাখ্য। ও আলোচনা এবং ১৪ই তারিখ পঞ্চমী 

তিথিতে জগব্গুরু শ্রমস্তগবংপাদ শক্করা- 
 ছার্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারন্বত মঠে তদীয় 

দ/্ন পৃ, আগত্রক।. হোম ও. বেদ্প|51দি 

হটবে। সমন্ত দিন অঙ্গানামধজ্ঞ এনং দরিজ্র- 
নারায়ণের সেবার্দি হইবে । এই মঙজোতসবে 

যোগান করিবার দন্ত আমরা সাধু স্বামী, 
তক্ুবুন্দ এবং প্আহর্ধাদপণে্র গ্রাজক, অন্ু- 

গ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদক্ষে 

আহবান করিতেছি । 

ভ্ডাণুযব্াল সালস্বভঙ্লাশর মেক 

ব্রান্িক উওুসব্ব-উপরি-উত্ত ভিথি- 

অনুয/য়ী ঢ।ক! জয়দেবপুবন্থ ভাওয়াল সারম্বত, 

আশ্রমের সেবকবুন্দ কর্তৃক উক্ত আশ্রমের 

৯ম বাধিক উৎসব ও ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্কবচর্যের, 
আবির্ডাবেখসব বথ।দীতি ভণ্টঠিত হইবে & 

শিষ্য ভক্তগণ, বিশেষতঃ ঢ।কাবিতাগন্থ শিষু- 

ক্তগণ এই উৎসনে যোগদান, করতঃ তত্র 



£চত, ১ ৮৮ 

তহাচের গ্রাথন!। 

| নিন ও হিসা * 

আসামনলীয় সারখ্থভ মঠের অন্যর্দানত 

জীগৌরাগমেবাশ্রমে এবং অন্থান্ত শাখাশর,ম . 

শত বংসর মোট ১১৯৮৬৪১৭।॥ বায় হই. 

রাছে। তন্মুধোে সাধারণ হইতে প্রা 

৩২৭৩৯ (ইচার মধো তজগণ ১১০২।*) 

এবং আপ্রমের আয় ৩১৬৩1১/-৫ বাদে বাকী 
৩১৪৯1/২॥ জনের গঙ্গ হঠতে প্রদত্ত হইয়াছে 

বণ্ডড়। সেং1শ্রমে মন্যের পক্ষ হততে কিছু ।দতে 

&ঝ নী । কাম্টী গঞ্ভীয়।র সেবকগণীকে 

সুগার গাক আঠা (ইয়া খাকেন। 

291বতাগে ৫৪৮4/০% আয়। ওভনম্গ্রে। 

২৪৪০/,০ খায় বাদে ৩৯০৭/৫ গত ইহ. 

স্।তে | লয়ে বার্ছক ঝমের ।ববণ৭ প্রচ 

হণ । 

এ।গৌল্ল।জ্েম্ল আসে 

মোডে ৮০ / ৩০০৭ ০৩-/৬০এ 

(সাঘায়ণ সইন্ডে ভাগ ৭৫1/০ ) 

১৯ খোরাকী নেট ১৪১৫, 

আশ্রদবিষ্ধাগে ১৪৪৫) 

অতি ধা ]1গাজেদ জাতি ৫০ 

২০ পাত্রধেয ও শীতবন্ড্রে মোট ৩৬১১৫ 

আলস।বগু গে ৩৬১১৪ 

ৰাহিবের ঘগিগ্রগণের জন দি 

চলীবা।লতা 2 মাই ১৩৫৬/১৫ 

উবধধগণ]া 17 ও ক্আদযাৰ ১৩৪০১৫ | 

বাইরের এঈাগগণর কন 

খগজাবে 7115) ১১ 

সমগ্র 

লেবকধুলোৰ আনপা বর্ধন ফরুন, হাই: ॥ শিক্ষাবিভাগে 

গৃহমির্মী ও সংস্কাবাদিতে ১৪১৯1 

১৯৬ £সেপকগণের' দেবা ও তিক্ষার্থ ্ 
3 যাতায়াত খরচ ৮০১৫ 

% উৎদবাদিতে * ১৯৯১৩: 

৮ ছতিক্ষা দিতে গাহাব! -- 

৯ তৈপ্রসপত্রা দিতে ৯৫৯৮৫ 

১* ছাপাখরচ ও ষ্ট্াম্পাদিতে  " £১//১৫ 

৯১ জম্ম! 88৫9১৩ 

. জ্ঞাণুস্মাল আন্লক্মত্ত 

শাও০ম ম্যমর - ১৭৭স্হ॥ 

(সাধারণ হইতে প্রাণ্ধ ৫৭০৮/* ] 

.ন্সামভী বাশ্র-ম- 

€০১-২৩৬/০০ 

( সাধারণ হৃইতে প্রাপ্ত ১৭৭৩/১, ) 

৬ 

স্নগুড়া েন্বশ্র ০ম _-৯০০।/-০ 
(সাধারণ হইঠে প্রাপ্ত ৮৫৩৮০/১৬ 0. নি 

৮ব্চাস্পী গম্ভীলাত-- ৮২২০ 

সস 

,* ্বী 
চি 

ম্মোউ ব্যন্ত ইরাদ ণ।। 

স।দারণ হনে গা ৩২ ৭৩৪৮৯ 

অ।এমসমুতু ভার ৩৬৩1০ এ ৫ 

হের দক্ষ হইতে ঞত্ব/ ৩.১৯।7৭॥ 



তা 
টা ভাঠয়াল সাবন্মত মা 

দানপ্রাপ্ডি 
[রক শের পৰ 

আব্রস্মাশসিহহ _কালীসতীষ্ী। পয 
সতীখচন্দ্র সবকাৰ ১৯২, শ্রীযুক্ত )ড'প্তাব 
তানরু'দদন ৫২. সংগুণীত ঠা 

গারক্'ভিল (সম )- ম হদ্দগ্ভী, 

ভ।যুক্ট ঈশ|নচন্ত্র শীল ৎ 

স।রমাধা, সংগগীঠ ২॥- 

শ্রীমুক্ত শাণার।ম সক]ব *- 

গো বাঠ, 9215৭ 

সদণামাঠন সণকাধ ৯২২, 

5515 ৮২) 

“কা দাল খয়া 

গ.55। ৮5 ১৭৬ - 

আগ] 5[গ, হধুক্ত 

স*গ5। 5 

তথ, উযুক্ত' উম“ চন্দ 'ণাষ ২৭৭ 

৮১7 

শযগ 

ডা১াঙসণ তব ৫২, গু টীমবম।থ 

কঢকী ৫২, শ্রীণুক্ত *'গদ্দরসন্দর লণ্কার ৫২ 

যু শওচ্চত্র শাণ ৫২. “মৃত, 
স্ুদপণ ছাত্রগণ ৫২১ জু গৃগাত ৩৩০ | 

ব চীলা 

বিগ দ্য 
ম।না দৈ12 বকে ১এম।সেণ ত্রির্কা 

|বলান্ব প্রক।শত হইল । এদিক সান্বংস।বক 

মঙ(ংসণ সম।গণ্গ্রায়; স্ৃঞচব।ং পৈশাখের 

গাত্রকা গকাশেও পলন্ব ঘটি? টৈশ।.খর 

পত্রক! পৈশাখেখ শেষ সপ্তাহে ঞ11শিত 

হইবে বলয়! আশ। করি। 

স্্দীধাদগগ ্ ২ ২১1১5415-5 নথ 

বহাল হাগামা-.বষে পিক .লইী 

বেন, ভীচাপিগের পাঙ্ষে মনিমর্ডারধোগে। 

মূলা পেল কথা নিপা ১৪ নতুখা ভি 

পিঃতে পা একা পাঙঈগতে : “রম্য হইবে 

এপং খবড« বেশী পরডবে।  ২৫শেও 

বৈশাখের মধো পাত্রকার মুল" মা 

শিষেধসুচক পনাদি না পাষ্টলে আ”'মী 

বখেব পরধিকা নৈশাখেব চতর্থ সপ্তাহে 

এ(হকপিগৰ ঘিকট ভি: পিমশ প্রেবিত 

»ইবে। আীচাবা শাগামী বসার গ্রাহক 

ছাগাথ] অগগ্রহপূর্ববর্ধ 

২৫.ণ তৈশখব মখেঃই আমাদিগকে 

কা[চবেম | 21হকদিগেব নিকট হইতে, 

কবত গাসিলে তাহাদি।গর' 

বান আ্।ওহ হয না; কিন্ত লামা, 

দিকে [নবএক ডাকখবচ দিয় ক্ষাতি গঞ্জ 

হইতে হম এব" যাভাযাছে পরিকাখানির্ড 

গ্রাহকদিগেন পামষঃ 

ঘখবেন স, 

“৪2 পি? 

সু ভঠখা যায। 

ধানভায় পত্রিকা ফেবত আপিলে আমা, 

দিগকে কখানি ক্ষতি সহ্া কবিকে 
হইবে, তা$। বিবেচনা! করিয়। অনিচ্ছুক 

গ্রাহথকগণ যেন জন্ুগ্রহ করিয়া পুবেবং 

একখান! রী লিখিয়া আমাদিগকে | 

পএক! পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা 

আচে, আমাদের এই আনুরোব উপেক্ষিত 

হইবে না। 












